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: المقدمة  1-1

 في مجاؿ  صكصان يتسـ العصر الحديث بتطكرات ىائمة كمتسارعة في حياة المجتمعات العصرية ، ك
 ا بالمؤسسات التربكية إلى تكظيؼ ىذه التكنكلكجيا،دتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ، األمر الذم ح

 التعممية ،  / مف  بلؿ است داـ الحاسكب كالمكاقع االلكتركنية في تحسيف العممية التعميميةىاكاستغبلؿ
كنكعية التدريس ، بعد أف أصبحت متكافرة في جميع المؤسسات التعميمية مف مدارس كجامعات، منذ 

 0أصبح الحاسكب كتطبيقاتو جزءان ال يتجزأ مف حياة المجتمعات العصرية

ف مرافؽ الحياة ، فاستطاعت ىذه ـكقد أ ذت تقنية المعمكمات المبنية حكؿ الحاسكب  تغزك كؿ مرفؽ 
التقنية أف تغير أكجو الحياة الم تمفة في زمف قياسي ، فأحدثت طكفانان معمكماتيان ، كأصبحت المسافة بيف 

 مف مسافة تفصمو عف مفتاح جياز الحاسكب شيئان فشيئان ، كأما زمف الكصكؿ  تقربالمعمكمة كاإلنساف
 كت تمؼ  طط إد اؿ المعمكماتية في التعميـ تبعان ال تبلؼ الدكؿ ، 0إلييا فأصبح بالدقائؽ كالثكاني 

 حاؿ ، فإف التكجو العاـ حاليان ىك االنتقاؿ مف تدريس عمكـ الحاسكب نحك االىتماـ بالت طيط ، ةكعمى أم
 0 عبر المناىج الدراسية ق كتطكيرالمعمكماتية التدريس المعتمد عمىتحسيف ؿ

 كفي ظؿ ىذه ، كمكاكبة تحكالتو العصر  تقنياتاةار ، لمجأداة التغيير التربية كالتعميـ ساتكُتعد مؤس
 كالمعمكماتية ، أصبح لزامان عمى كؿ مجتمع يريد المحاؽ بالعصر المعمكماتي أف ينشئ  التقنيةالثكرات

أجيالو عمى تعمـ الحاسكب كتقنياتو ، كيؤىميـ لمجابية التغيرات المتسارعة في ىذا العصر ، لذا قامت 
 الدكؿ بكضع  طط معمكماتية استراتيجية ، كمف ضمنيا جعؿ الحاسكب كاإلنترنت بمكاقعو كثير مف

 0 (79 ، 1999السمطاف كالفنتك ي ،  ) 000اإللكتركنية عنصرُا أساسيان في المنيج التعميمي

مستكل التحصيؿ عند است داـ كتجاىات االتعرؼ ؿ ،  كالناميةكقد أجريت دراسات في الدكؿ المتقدمة
 تفكؽ المجمكعات التي درست باست داـ الحاسكب التعممية، فتكصمت إلى/م العممية التعميميةؼالحاسكب 

  ك شانج Thromثركـ)كدراسة   0 كتشكؿ اتجاىات ايجابية نحك است داـ تقنية الحاسكب في التعميـ
Chang، 2002،كبيتفرنكميف)ك  (315- 299 ،2004كالسرطاكم ،   نقبلن عف سعادة   Peat 

Franklin and ، 1993 ، كقد تكصمت دراسات عربية إلى النتائج  ( 26 ، 2001، نقبلن عف إبراىيـ
إبراىيـ ، )ك ( 2001ىيدركس ، ) ك  ( 2001الميكس ، )ك (2008السفره جي ، ) كدراسة نفسيا،
كقد شجعت ىذه الدراسات عمى است داـ  ( 1994 حسنيف ، ) ك  (2000أبك يكنس ،  ) ك ( 2001
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  0التعممية/ التعميمية  ، كالت طيط الست داـ المكاقع االلكتركنية في العمميةكالتعمـالحاسكب في التعميـ 

كعمى الرغـ مف حداثة اإلنترنت بمكاقعو االلكتركنية بالنسبة لمعظـ الدكؿ العربية ، فقد تعددت الدراسات 
 كليا أثر فاعؿ تقنيات متعددة،كالمقاالت كأكراؽ العمؿ التي بحثت فييا، كأظيرت معظميا أف االنترنت 

السعادات ،  ) كدراسةالصفي ، كىك مصدر ال ينضب مف المعمكمات،كالتعمـ ـ مفي التعمـ عف ُبعد، كالتعؿ
ف است داـ المكاقع 0 الخ 000، ك  ( 2001الصبحي ،  )ك ،(2002الشرىاف ، ) ، ( 2002  كا 

، التعممية كأساليب التدريس/  يؤدم إلى تحسيف العممية التعميمية يمكف أف،كالتعمـ االلكتركنية في التعميـ 
     0كيجعميا أكثر اتقانَا 

لقد سيمت تكنكلكجيا االتصاالت المجاؿ أماـ الباحثيف الستدعاء ما يحتاجكنو مف معمكمات ، كاالتصاؿ 
 اإلنترنت ، كقد أشار التربكيكف عبريريدكف في أنحاء العالـ عف طريؽ المكاقع االلكتركنية المتعددة بمف 

التعممية ، / إلى أف الجامعات في عصر المعمكمات  ُيتكقع أف تشيد اىتماما كبيرا بالعممية التعميمية
 الكبير في رقي اإلنساف ، كتطكر ثرباإلضافة إلى زيادة االىتماـ بإجراء البحكث العالمية ، التي ليا األ

 0 ( 110 ، 2002صالح ، ) 000التعميـ ، لمجابية تحديات المستقبؿ

 اإلنترنت لممعمـ كالطالب فكائد عديدة ، ك دمات بحثية كبيرة ، فمف  بلليا عبركتقدـ المكاقع االلكتركنية 
أصبح الطالب المعمـ يستطيع االتصاؿ بجامعات العالـ المشبككة عمى ىذه الشبكة ، كمكتباتيا كمدرسييا 

 0كطمبتيا ،  كيتبادؿ معيـ اآلراء كاألفكار كنتائج البحكث ، دكف كجكد المعمـ 

:  مشكمة البحث  1-2

مف  بلؿ اطبلع الباحثة عمى أدبيات البحث التربكم كمستجداتو ك صكصان في مجاؿ طرائؽ التدريس 
   :   كاست دامات المكاقع اإللكتركنية كشبكة اإلنترنت الحظت 

كجكد تضارب في نتائج الدراسات السابقة ب صكص التحصيؿ ، كاتجاىات الطمبة نحك البرامج - ن1
  شماس ،  ) ، ( 2008سبلمة ،  ) مثؿ دراسة كؿ مف  الحاسكبية كشبكة اإلنترنت كالمكاقع اإللكتركنية،

،   ( 2008حسف ،  )،  (2008محمكد ، ) ، ( 2008ال طيب ،  )  ، (2008ديب ، )،  ( 2008

الزىراني،  )، (2003الشرىاف ، ) ، ( 2004مصطفى ،  )، ( 2005السعادات ،  )،  (2006بركات،  )
الفيد كاليابس  ، )،  (2000عبد الحميد ، )، (2001اليدؽ ،  )،  ( 2001فكنسيكا  ) ، (2002
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شا )، (1998محمد ،  ) ،  (2000الؿ ، ) ،  ( 2001 ،   (  Isha & Aduwa  ، 2005 اديكا كا 
 ، (,1997 جيرالد Jerald)، ( Dave Nigel، 1997 &نكؿ ك داؼ  )،   ( Jems، 1997 جيمس )
  0 إلخ 000 ،(Carver & Biehler 1994,كارفر كبيشمر ) ك

االست دامات العديدة ليذه المكاقع اإللكتركنية في المجاؿ التربكم ، كضركرة مكاكبة المستجدات - ن2
 0لمبحث عف أفضؿ التقنيات كطرائؽ التدريس

طالبان كطالبة ُكزعت عمييـ استبانة،  (30)كما أجرت الباحثة تجربة استطبلعية عمى عينة مككنة مف - ن3
مف الطمبة أكد سمبية الطالب  (0/0 80) تبيف أف 0ُسئمكا فيياعف صعكبات تدريس مقرر التربية الصحية

كفؽ الطرائؽ التقميدية ألنيا تركز عمى دكر المدرس كتيمؿ دكر الطالب، كىذا ينعكس سمبان عمى 
 0التحصيؿ الدراسي كاالتجاىات تحك مقرر التربية الصحية

 :  آلتيالسؤاؿ اعف  لمبحث عف حؿ لتمؾ المشكمة يتمثؿ باإلجابة ان فعا دذلؾ شكؿكؿ  

لكتركني لتدريس مقرر التربية الصحية في التحصيؿ الدراسي لطمبة معمـ إما أثر استخداـ مكقع 
الصؼ السنة األكلى كاتجاىاتيـ نحكىا ؟ 

 :تأتي أىمية البحث مف : أىمية البحث  1-3

  0أىمية المكقع االلكتركني الذم يمكف أف يمبي اىتمامات الطمبة كميكليـ ، كيتناسب مع احتياجاتيـ - ن1

  أىمية مقرر التربية الصحية الذم تـ ا تياره ، كما يحتكيو مف مكضكعات ، تعكد بالفائدة الصحية- ن2 

كانفمكنزا  كاإليدز،  األمراض التي انتشرت في العالـ كمرض انفمكنزا ال نازير،مكضكع: المجتمع مثؿعمى 

 0إلخ00،  الطيكر

  معمـلكتركني لتدريس مقرر التربية الصحية  لطمبةإعف أثر است داـ مكقع   التي تسفرأىمية النتائج- ن3

 الصؼ السنة األكلى في كميتي التربية األكلى كالثانية في جامعة البعث ، كالتي يمكف أف تسيـ في

     0 يجابيةإ العممية التعميمية، كتطكيرىا في حاؿ كانت النتائج  التقنيات المست دمة فيتحسيف
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 ، يقع عمى عاتقيـ بعد ت رجيـ مسؤكلية التعميـ في الحمقة طمبة معمـ الصؼ أىمية تطبيقو عمى -ن4

عدادىـ   0األكلى التي ُتعد األساس أك المبنة األكلى في تعميـ أفراد المجتمع كا 

متابعة ىذا البحث ما بدأت بو األبحاث السابقة في ىذا المجاؿ ، التي تناكلت تكظيؼ المكاقع - ن5

  0اإللكتركنية في التعميـ ، لتككف نتائجو دعمان لنتائج ىذه األبحاث ، في حاؿ تحققت فرضياتو 

 :ييدؼ البحث إلى :  أىداؼ البحث 1-4

 معمـ بة طؿحصيؿ التدريس باست داـ المكقع اإللكتركني لمقرر التربية الصحية في ت أثرتعرؼ- ن1

 0 كالدكرات التدريبية الحاسكبيةالثانكيةالشيادة األكلى بحسب  متغيرات الجنس كالصؼ السنة 

 نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع كلى معمـ الصؼ السنة األبةتعرؼ اتجاىات طؿ ن2

  0 ، الدكرات التدريبية الحاسكبيةالشيادة الثانكيةاإللكتركني في تدريسيا بحسب متغيرات الجنس، 

 اتجاىات أفراد المجمكعة التجريبية نحك المكقع اإللكتركني كبيف العبلقة االرتباطية بيف تعرؼ -ن3

 0تحصيميـ الدراسي

اإللكتركني   است داميـ المكقععند  ، األكلى معمـ الصؼ السنة بةتعرؼ الصعكبات التي تعترض طؿ- ن4
   0  مقرر التربية الصحية دراسةؿ

 (: 05,0)عند مستكل داللة ىارا تبا  تـالتيكيتضمف البحث الفرضيات التالية : فرضيات البحث 1-5

  ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى:الفرضية األكلى

 0التطبيقيف القبمي كالبعدم لبل تبار التحصيمي  في التجريبية في المجمكعة

 ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى:الفرضية الثانية
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 0التجريبية كنظرائيـ مف المجمكعة الضابطة في اال تبار التحصيمي البعدم في المجمكعة 

  لمقرر التربية الصحية بيف في التحصيؿ الدراسييكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ال:الفرضية الثالثة

 الثانكية  الشيادةمتكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير

 0في اال تبار التحصيمي البعدم

 لمقرر التربية الصحية بيف  في التحصيؿ الدراسييكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ال:الفرضية الرابعة 

متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير الجنس في 

 0اال تبار التحصيمي البعدم

 لمقرر التربية الصحية بيف  في التحصيؿ الدراسييكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال:الفرضية الخامسة

متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير الدكرات التدريبية 

 0الحاسكبية  في اال تبار التحصيمي البعدم

 لمقرر التربية الصحية بيف  في التحصيؿ الدراسيال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  :الفرضية السادسة 

، كنظائرىف مف  (اإلناث  )متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية 

  0المجمكعة الضابطة في اال تبار التحصيمي البعدم 

 بيف  لمقرر التربية الصحية في التحصيؿ الدراسيؽ ذات داللة إحصائية كال يكجد فر: الفرضية السابعة

 ، كنظرائيـ مف (الذككر  )متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية 

 0المجمكعة الضابطة  في اال تبار التحصيمي البعدم  

 متكسطات درجات اتجاىات طمبة المجمكعةال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف : الفرضية  الثامنة
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 0نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير الجنس التجريبية  

ؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات اتجاىات طمبة المجمكعة كال يكجد فر: الفرضية التاسعة 

 الشيادة نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغيرالتجريبية 

  0الثانكية

  ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات  اتجاىات طمبة المجمكعة:الفرضية العاشرة

التجريبية نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير الدكرات 

 0الحاسكبيةالتدريبية 

ال يكجد ترابط ذك داللة إحصائية بيف اتجاىات أفراد المجمكعة التجريبية نحك : الفرضية الحادية عشرة

 0 كبيف تحصيميـ الدراسيمقرر التربية الصحية 

: حدكد البحث 1-6

  ، مف كميتي التربية األكلى كالثانية في جامعةاألكلى معمـ الصؼ السنة بةعينة مف طؿ: حدكد بشرية- ن1

  0البعث

المد ؿ إلى التربية  )الفصؿ األكؿ : كيتضمف  (التربية الصحية  ):  الباب األكؿ :حدكد عممية- ن2

، الفصؿ ( أسس التربية الصحية) ، الفصؿ الثالث ( مفيـك التربية الصحية )، الفصؿ الثاني (الصحية

: ، كالباب الثاني (طرائؽ كأساليب التربية الصحية  )، الفصؿ ال امس  (مبادئ التربية الصحية  )الرابع 

التعامؿ مع  )، الفصؿ السابع  (مفاىيـ األمراض ككبائياتيا  )كيتضمف الفصؿ السادس  (األمراض  )
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: مادة التربية الصحية  المقررة لطمبة السنة األكلى معمـ صؼ ، كىي مف تأليؼ  مف ( الصحة كالمرض 

  0 ( ـ 2008 ) كليد الفيصؿ  0د سمكل مرتضى ، ك د0أ

  0(2014 -2010) العاـ الدراسي :حدكد زمنية- ن3

  0كميتا التربية األكلى كالثانية في جامعة البعث : د مكانيةكحد- ن4

  : منيج البحث 1-7

                                                                                كلمحكـ0انسجامو مع البحث ، إذ تكجد متغيرات مستقمة ، كأ رل تابعة  اعتمد المنيج التجريبي بسبب 

 ؿ د، ك مُ (تجريبية كضابطة ): عمى أثر المتغير المستقؿ في المتغير التابع ، تأ ذ الباحثة مجمكعتيف  

المتغير المستقؿ عمى التجريبية ، كمف ثـ ُيبلحظ ما حدث لممتغير التابع في ىذه المجمكعة نتيجة 

  0إلد اؿ المتغير المستقؿ 

: المجتمع األصمي ، كعينة البحث  1-8

ناث  ) األكلىصؼ مف السنة اؿ طمبة معمـ  لمدراسةيضـ المجتمع األصمي ، مف كميتي التربية (ذككر كا 

طالب  (200)الممتزميف منيـ بالدكاـ ،ان ذككر (90)ك ان إناث (405) منيا  كطالبةطالب (495) األكلى

 (85 )ان إناث (245)منيا كطالبة طالب  (330)كالثانية / ذككران  (80) اناثان ك  (120)كطالبة منيـ 

 ثعفي جامعة البذككر،  (82)إناث ك  (136)طالب كطالبة منيـ  (218)الممتزميف منيـ بالدكاـ  ان،ذككر

  0 آ ر إلى  كيتغير ىذا العدد مف عاـ(ـ2012-2011)لعاـ 

                                                                                   :أما عينة البحث 

بالنسبة  (  0/0 20 ) بنسبة العشكائية مف طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى الطبقية  بالطريقةت ا تيرفقد

  :مجمكعتيف  كبعد ذلؾ قامت الباحثة بتكزيع ىذه العينة عمى ةعمى حد كؿ لئلناث كلمذككر
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  :المجمكعة التجريبية - ن1

  (16)الذككر  بيفان  مكزعانكطالبةطالب (40)بػ مف كمية التربية األكلى في جامعة البعث،حدد عددىا تا تير

طالبة ، تد ؿ إلى المكقع االلكتركني مف  بلؿ كممة مركر حددت عند تصميـ  (24) كاإلناث ان طالب

 0  ك تتغيركممة المركر ىذه في بداية كؿ فصؿ مف قصكؿ مقرر التربية الصحيةالمكقع

  :المجمكعة الضابطة- ن2

 مف كمية التربية الثانية في جامعة البعث ، كتتألؼ مف عدد مماثؿ لممجمكعة التجريبية مف تا تير 

  0حيث الكـ كالجنس 

 (1)جدكؿ 

 يبيف عدد الطمبة في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية 

 عدد اإلناث عدد الذككر عدد الطبلب المجمكعة

 24 16 40 ةالضابط

 24 16 40 التجريبية

 

 : ية آلت اعتمد البحث األدكات ا:أدكات البحث  1-9

   0مكقع الكتركني لمقرر التربية الصحية عمى اإلنترنت-ن1

 0بعدم / قبمي  تحصيميا تبار- ن2
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  0 لممجمكعة التجريبية األكلى معممي الصؼ السنة بةاتجاىات لمطؿ استبانة- ن3

: متغيرات البحث  1-10

:  متغيرات مستقمة -ن1

  0اإللكتركني  ، التدريس باست داـ المكقع(التقميدم)المعتاد  تدريساؿ: الطريقة، كعامبلىا - أ  

  0(الذككر كاإلناث ): الجنس ، كعامبله - ب  

 0 (أدبي ، عممي  ) ا، كعامبلهالشيادة الثانكية - ت  

  0( ضع لدكرات ، لـ ي ضع لدكرات ) الحاسكبية  التدريبية  الدكرات-ث  

: متغيرات تابعة - ن2

  0 لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة األكلى معمـ الصؼ السنة ةتحصيؿ طمب - أ

 0، المجمكعة التجريبية نحك مقرر التربية الصحية األكلى معمـ الصؼ السنة لبةاتجاىات ط - ب

 : يتضمف البحث جانبيف :إجراءات البحث  1-11

يتـ مف  بللو التعريؼ بمشكمة البحث ، كاالطبلع عمى الدراسات السابقة ، كشرح : الجانب النظرم - أ

 . كيفية تصميـ مكقع الكتركني ، كبياف أىميتو كمتطمباتو 

 :كيتضمف : الجانب العممي - ب

  0لكتركني لمقرر التربية الصحية ، يست دـ لتدريس طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى إتصميـ مكقع - ن1

 0بعدم/ تصميـ ا تبار تحصيمي قبمي- ن2

تصميـ استبانة اتجاىات لطمبة معمـ الصؼ السنة األكلى نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ - ن3
  0 تدريسياالمكقع اإللكتركني في 
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  0دراسة تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة- ن4

  0 تطبيؽ أدكات البحث بعد تطكيرىا ، كتحسينيا -ن5

 0معالجة النتائج كتفسيرىا- ن6

صياغة بعض مقترحات مستقاة مف نتائج البحث ، لتككف إضاءة جديدة مفيدة  لمست دمي المكاقع - ن7
 0التربكم  في المجاؿ اإللكتركنية

:  مصطمحات البحث 1-12
ىك استعداد مسبؽ تـ تعممو ، لبلستجابة بطريقة إيجابية أك سمبية ، بصكرة منسقة  " :االتجاه - 1

 0 (27 ، 1996الفريح ،  )"بالنسبة لشيء معيف

"  أك السمبية ال اصة بمكضكع  (بالح )درجة العاطفة اإليجابية : "  بأنو (ثكرستكف)كيعرفو 

 (  247، 1992الجيكشي،  )                                                                       

" ميؿ نفسي يعبر عنو بالتقييـ لمكضكع معيف بدرجة أك بأ رل مف التفضيؿ أك عدـ التفضيؿ" كىك 
(Eagley&Chaiken,1993,p.2) 

 تعبير عف كمجمكعة استجابات الفرد بالقبكؿ أك الرفض إزاء مكضكع معيف، أم ق ": بأنو(عمي )كيعرفو 
  0(15 ،1998عمي ،)" المكقؼ

استجابتو نحك مكضكع معيف  الذم يحدد- ثابت نسبيان – شعكر الفرد العاـ  " : بأنو(زيتكف)كيعرفو 
  0(401 ، 2004زيتكف ،  )" المجافاة  بالرفض أك التأييد أك

 درجة اإليجابية أك:  لممجمكعة التجريبية في ىذا البحث ىي  كترل الباحثة أف اتجاىات معمـ الصؼ

 لمحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة ،  أك القبكؿرفضاؿ  درجة ، أكبمقرر التربية الصحيةالسمبية المرتبطة 
   0الباحثة كذلؾ في ضكء االتجاىات التي يبدكنيا ب صكص بنكد استبانة ، تكزع عمييـ، تعدىا

                                                                                :التدريس - 2
 تست دـ عبارة التدريس لمداللة عمى العمميات التي يقـك  بيا المدرس مع الدارسيف في المراحؿ التعميمية"
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عممية التي تجرم ضمف المدارس ، أك ما يسمى بالتعميـ اؿالمتقدمة كالجامعية ، كىي تست دـ لمداللة عمى 
القبل كناصر ،  )" ق في قاعات المحاضرات أك في غرفة الصؼتالمدرسي ، أك التفاعؿ بيف المدرس كطمب

 0، كتتبنى الباحثة ىذا التعريؼ إجرائيان ( 9 ، 2000

:  معمـ الصؼ- 2

 ىك ت صص في كمية التربية نظاـ أربع سنكات يدرسو الطمبة الحاصمكف عمى :تعرفو الباحثة إجراايان 
عمميان ؤىمكف   كم0كفؽ معدؿ درجات تحددىا الجيات الم تصة  (عممي ، أدبي  )  الثانكيةالشيادة

   0كتربكيان ، لممارسة التعميـ في المدارس التابعة لكزارة التربية في نظاـ التعميـ األساسي الحمقة األكلى 

 :  المكقع اإللكتركني -3

 ذا النسيج باست داـ لغاتنسيج مف النص كالرسـك الثابتة كالمتحركة كالصكر كالفيديك ، كيصمـ ق" ىك

، كيتضمف  Hyper Text Markup Language ( Html ) ، كJava Script (JS)  البرمجة مثؿ 
نقبلن عف  " طرائؽ م تمفة لمتجكؿ دا مو ، كيمكف لممتعمـ أف يتفاعؿ مع المكاقع بطرائؽ م تمفة كبحرية

 0 (12 ، 2008ال طيب ، )

مجمكعة مف ممفات الصكت كالفيديك كالكثائؽ كالنصكص الفائقة كالرسـك كالصكر ": بأنو  (بقمة)كيعرفو 
البصرية كالمتحركة كتقنيات أ رل مصممة بنظاـ معيف عمى اإلنترنت كيمكف لآل ريف الكصكؿ إلييا مف 

  0(19 ، 2002بقمة ، )  " بلؿ اإلنترنت

لكتركنية يتـ شراؤىا مف قبؿ الشركات المت صصة في ذلؾ المجاؿ ، كُيعد كسيمة إمساحة : "كُيعرؼ بأنو 
مممككة لمجية التي تتكلى اإلنفاؽ عميو كبذلؾ يصبح كسيمة ل دمة مصالح ىذه الجية التي تتكلى 

 0 (1، 2012الحمادم ، )  "اإلشراؼ عميو

 -WWW)ىك االسـ الشائع لشبكة الكيب العالمية : المكاقع االلكتركنية بأنيا  (حسف)كُتعرؼ 

world wide web)  الم زنة في الشبكات التي ككىي تتككف مف الكثائؽ كالمعمكمات المترابطة معان
يتككف منيا اإلنترنت كيستطيع كؿ مشترؾ في  دمة اإلنترنت أف ينفذ إلييا ، كأف ينتقؿ مف مكضكع إلى  
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ىي ا تصار لممصطمح  )HTTP مكضكع آ ر مرتبط كفقان لبرتكككؿ نقؿ كثائؽ النص المترابط 
 0(2008،9حسف ،  )0(Hypertext Transfer Protocol)اإلنكميزم 

ة محددة مف قبؿ شركة ، لتساعد مدحجزىا ؿتُ  أك لرتمساحة الكتركنية ُتش : كتعرفو الباحثو بأنو
المجمكعة التجريبية مف طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى الحصكؿ عمى معمكمات مسمكعة، ك مرئية ، ك  

 مف قبؿ الطمبة عبر درسمكتكبة ،  اصة بمقرر التربية الصحية كذلؾ عبر صفحات الكتركنية تُ 
 0 اإلنترنت

  : التربية الصحية  مقرر-4

 بأنو عبارة عف منيج يستيدؼ زيادة الكعي كاإلدراؾ بالمسائؿ الصحية بغية" :كتعرفو كزارة التربية 

 تأثير ايجابي في حياة الفرد بما يحقؽ التكازف الصحي كتكييؼ نمط الحياة مع الممارسة الصحية الجيدة

  0 ( 1 ، 2000كزارة التربية ، ) 0"تكييفان طكعيان 

كميات التربية جامعات )  أحد مقررات السنة األكلى لطمبة معمـ الصؼ فيكق :كتعرفو الباحثة إجراايان 

 .(الجميكرية العربية السكرية

 :  الدراسيالتحصيؿ-5

 الدرجة أك العبلمة التي يحصؿ عمييا طمبة معمـ الصؼ في ا تبار : تعرفو الباحثة إجراايان بأنو

  0  مصمـ مف قبؿ الباحثة لمقرر التربية الصحية ،تحصيمي
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:  مقدمة2-1

طمعت الباحثة عمى  اُتعد الدراسات السابقة البكصمة التي تقكد الباحث في تنفيذ جميع مراحؿ بحثو ، لذ
العديد مف الدراسات كالبحكث المحمية كالعربية كاألجنبية ذات الصمة بمجاؿ البحث الحالي ، كفيما يمي 

:   عرض ليا مرتبة كفؽ تسمسميا الزمني

: بعض الدراسات المحمية 2-2

: (ـ2008)الخطيب ، حمزة : دراسة - 1

تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني  فاعمية مكقع تعميمي تفاعمي عمى شبكة اإلنترنت في: " عنكاف الدراسة
 0"الثانكم العممي لمادة  عمـ األحياء في الجميكرية العربية السكرية 

طالب كطالبةن في الصؼ الثاني الثانكم العممي في مدرستيف  (144) تككنت العينة مف :عينة الدراسة
طالبةن درسكا بالطريقة  (36) طالبان ك (36)تجريبية : مف مدارس القنيطرة ، كانقسمت إلى مجمكعتيف 

  0طالبةن درسكا بالطريقة التقميدية (36)طالبان ك (36)المقترحة ، كمجمكعة ثانية ضابطة 

 0تعرؼ أثر المكقع التعميمي في تحصيؿ الطمبة لكحدات عمـ األحياء- ن1 :ىدؼ الدراسة

 0تعرؼ اتجاىات الطمبة نحك است داـ مكقع التعميـ التفاعمي في تدريس مقرر عمـ األحياء- ن2

  0تعرؼ صعكبات تكظيؼ اإلنترنت في التعميـ الذاتي- ن3

:  بيف(05/0) أكدت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة :نتااج الدراسة

في  (الذككر كاإلناث)في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات  (الذككر كاإلناث) درجات متكسط- ن1
لتحصيمي البعدم المباشر كاال تبار ألتحصيمي االمجمكعة الضابطة لصالح التجريبية في اال تبار 

  0البعدم المؤجؿ

 درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة لصالح التجريبية في  متكسط-ن2
  0لتحصيمي البعدم المؤجؿ بحسب متغير الجنسااال تبار كاال تبار ألتحصيمي البعدم المباشر 

 0مف الكقت المست دـ بالطريقة التقميدية (0/0 36)كفرت - ن3



   

- 14-  

 

 0مف بنكد االستبانة( 0/0 94 )حكؿ( 0/0 85 ) لممجمكعة التجريبية في االتجاىاتكصمت اإليجابية-ن4

: (ـ2008)ديب ، ريـ محسف : دراسة- 2

في دعـ التعميـ العالي في جامعة  (حاسكب كانترنت )ـ عف بعد مدكر تقنيات التعؿ" :عنكاف الدراسة 
  0" البعث

مؤلفة مف مجمكعة مف طمبة كؿ مف كمية التربية كاآلداب كاليندسة المدنية كاليندسة  :عينة الدراسة
  0المعمكماتية كأعضاء الييئة التدريسية

في جامعة البعث بكمياتيا  (الحاسكب كاإلنترنت ) است داـ تقنية كاقع إلىالتعرؼ -ن1 :ىدؼ الدراسة
  0(اليندسة المعمكماتية– اليندسة المدنية – اآلداب – التربية  )الم تارة 

 0(الحاسكب كاإلنترنت )تعرؼ اتجاىات الطمبة كأعضاء الييئة التدريسية نحك تقنية -ن2

  0قفي التعميـ في جامعة البعث ك دمات (الحاسكب كاإلنترنت )االطبلع عمى أىـ فكائد تقنية -ن3

في جامعة البعث  (الحاسكب كاإلنترنت )إلقاء الضكء عمى أىـ مشكبلت است داـ ىذه التقنية -ن4
 0 قكمعكقات

 0يجابية إ (الحاسكب كاإلنترنت )أظيرت الدراسة أف اتجاىات الطمبة نحك تقنية- ن1 :نتااج الدراسة

تبعان لمتغير   (الحاسكب كاإلنترنت )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة نحك تقنية - ن2
 0الت صص األكاديمي لصالح الكميات العممية 

الحاسكب  )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أعضاء الييئة التدريسية في اتجاىاتيـ نحك تقنية - ن3

 0ُيعزل لمجنس لصالح الذككر   (كاإلنترنت

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتجاه نحك الحاسكب ُيعزل لمت صص األكاديمي لصالح - ن4

 0الكميات العممية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتجاه نحك اإلنترنت تبعان لمتغيرم الجنس كالت صص - ن5
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  0األكاديمي لصالح الكميات العممية 

:      (ـ2008)الشماس ، عيسى : دراسة- 3

– دراسة ميدانية عمى طمبة الدراسات العميا "  است داـ اإلنترنت في البحث التربكم": عنكاف الدراسة 
  0الدبمكمات التربكية في كمية التربية بجامعة دمشؽ 

– طالبةن مف طمبة الدراسات العميا  (24)طالبان ك  (18)ان ، منيـ طالب( 42)مؤلفة مف  :عينة الدراسة 
 0الدبمكمات التربكية في كمية التربية بجامعة دمشؽ 

  0تعرؼ األسباب التي تدفع الطمبة إلى است داـ شبكة اإلنترنت في البحث التربكم  -ن1 :ىدؼ الدراسة 

  0تعرؼ ميزات است داـ شبكة اإلنترنت في البحث التربكم -  ن2

  0تعرؼ الفكائد التي تقدميا شبكة اإلنترنت لمطمبة في مجاؿ البحث التربكم - ن3

معرفة الزمف الذم يقضيو طمبة الدراسات العميا ، في است داـ شبكة اإلنترنت مف أجؿ البحث - ن4
  0التربكم

  0الكشؼ عف الصعكبات التي يكاجييا طمبة الدراسات العميا في است داـ اإلنترنت - ن5

  0تقديـ مقترحات تسيـ في تحسيف است داـ شبكة اإلنترنت في البحث التربكم - ن6

إف الكقت الذم يقضيو الطمبة في است داـ اإلنترنت قميؿ جدان إذا ما قيس بما ىك - نن1 :نتااج الدراسة
  0مطمكب لمبحث كتجكيده

النسب الزمنية  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعكد لمتغير الجنس بيف أفراد العينة مف حيث- ن2
 0التي يقضييا الطمبة في است داـ اإلنترنت 

اف أفراد العينة يقدركف أىمية است داـ اإلنترنت في بحكثيـ التربكية ، كال سيما مف حيث سرعة - ن3
الحصكؿ عمى المعمكمات ، كر ص الكمفة المالية كىذا يكفر الكقت كالجيد كيسيـ في تجكيد البحث 

 0التربكم 

تطابؽ آراء الطمبة مف الذككر كاإلناث حكؿ معظـ فكائد االنترنت في البحث التربكم ، ال سيما في - ن4
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تبادؿ المعمكمات مع طمبة آ ريف ، كالتكاصؿ مع أساتذة مف جامعات م تمفة ، كزيادة فاعمية التعمـ 

  0الذاتي

  0إف قدرة الطبلب عمى التعامؿ مع االنترنت كانت أكثر مف قدرة الطالبات عمى التعامؿ معو-ن5

: (ـ2012 )حسامك، سيى عمي : دراسة - 4

المعمميف ميارات التعميـ اإللكتركني كاتجاىاتيـ /فاعمية برنامج تدريبي في اكتساب الطمبة ":عنكاف الدراسة
 0" نحكه

الطمبة الحاصميف عمى الشيادة الثانكية  تتضمف ، طالبان كطالبة (51) تككنت العينة مف :عينة الدراسة
  0(23)، كالطمبة الحاصميف عمى الشيادة الثانكية الفرع األدبي (28)الفرع العممي 

  0المعمميف عمى ميارات التعميـ اإللكتركني /بناء برنامج تدريبي لتدريب الطمبة- ن1:ىدؼ الدراسة

 0تعرؼ فاعمية البرنامج التدريبي في إكسابيـ ميارات التعميـ اإللكتركني - ن2

 0 اتجاىاتيـ نحك التعميـ اإللكتركنيإلىالتعرؼ - ن3

:  بينت الدراسة: نتااج الدراسة

المعمميف في التطبيقيف القبمي كالبعدم /يف متكسطي درجات الطمبةبكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية - ن1
  0 لصالح البعدملبل تبارات األدائية لميارات التعميـ اإللكتركني مجتمعة ككبلن عمى حده

المعمميف في التطبيقيف القبمي كالبعدم /يف متكسطي درجات الطمبةبكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية - ن2
  0 لصالح البعدملبل تبار التحصيمي الشامؿ لميارات التعميـ اإللكتركني

المعمميف في التطبيقيف القبمي كالبعدم /يف متكسطي درجات الطمبةبكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية - ن3
 0 لصالح البعدملمقياس االتجاىات نحك التعميـ اإللكتركني

المعمميف في التطبيؽ البعدم لمقياس /يف متكسطي درجات الطمبةبكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية - ن4
 لصالح طمبة الشيادة الثانكية عممي/االتجاىات نحك التعميـ اإللكتركني كفقان لمتغير الشيادة الثانكية أدبي

 0العممي
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المعمميف في التطبيؽ البعدم /يف متكسطي درجات الطمبةبكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية - ن5

لبل تبارات األدائية لميارات التعميـ االلكتركني مجتمعة ككبلن عمى حده ، كفقان لمتغير الشيادة الثانكية 
 0 لصالح طمبة الشيادة الثانكية العمميعممي/ أدبي

: (ـ2012)ديب ، ريـ محسف : دراسة - 5

معمـ  تصميـ مكقع إلكتركني لمتربية العممية كفؽ نظاـ التعميـ مف بعد لتمكيف طمبة: "عنكاف الدراسة
 0" الصؼ مف بعض الكفايات األساسية في التدريس

  تككنت العينة مف ثبلث مجمكعات متساكية مف مجمكعات التربية العممية :عينة الدراسة

   معممان طالبان  (29)تشكؿ المجمكعة التجريبية كتتككف كؿ مجمكعة مف 

تصميـ مكقع إلكتركني عمى اإلنترنت لتدريب الطمبة المعمميف في مادة التربية العممية - ن1:ىدؼ الدراسة
ف بعد لتمكينيـ مف بعض الكفايات األساسية في التعميـ ع

  0تعريؼ الطمبة المعمميف بطبيعة الكفايات التعميمية األساسية مف  بلؿ المكقع المقترح- ن2

 0تعرؼ دكر المكقع في تمكيف الطمبة مف الكفايات األساسية في التدريس - ن3

تعرؼ اتجاىات طمبة معمـ الصؼ بكمية التربية بجامعة البعث نحك المكقع اإللكتركني لمتدريب عمى - ن4
 0التربية العممية

:   أكضحت الدراسة:نتااج الدراسة

كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم - ن1
  0لبل تبار التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدم 

كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم - ن2
  0لبطاقة المبلحظة كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم 

 ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم ؽ كجكد فرك عدـ-ن3
  0 (عممي/أدبي )لبطاقة المبلحظة كفؽ متغير نكع الشيادة 
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  0كجكد اتجاىات إيجابية كبدرجة كبيرة نحك المكقع اإللكتركني عند المجمكعة التجريبية - ن4

عدـ كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية في درجات اتجاىات أفراد المجمكعة التجريبية نحك المكقع - ن5
   0(عممي/أدبي )اإللكتركني كفؽ متغير نكع الشيادة

:                                (ـ2013 )السفره جي ، فاتف فيمي : دراسة- 6

لكتركني لتدريبيـ عمى تعميـ كحدة الماء في الصؼ  إاتجاىات المعمميف نحك مكقع  ":عنكاف الدراسة 
 0"الرابع في الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي كأثرىا في تحصيؿ تبلمذتيـ في ىذه الكحدة 

معمميف مف معممي الصؼ الرابع األساسي مف مدينة حمص  (8) تككنت عينة الدراسة مف :عينة الدراسة
 عمى كحدة الماء في الصؼ ُدربكامعمميف  (4)مكزعيف عمى مجمكعتيف ، مجمكعة تجريبية تككنت مف 

معمميف تـ تدريبيـ  (4)الرابع األساسي بكساطة المكقع اإللكتركني ، كمجمكعة ضابطة تككنت مف 
تجريبية اؿمجمكعة لؿ ان  تمميذ120) تمميذان 240 كما تككنت عينة الدراسة أيضان مف 0بالطريقة المعتادة

 . (ضابطةاؿمجمكعة لؿ ان  تمميذ120ك

:  تيدؼ الدراسة إلى:ىدؼ الدراسة

 0لكتركني التدريبي اإلمكقع اؿمعرفة اتجاىات معممي الصؼ الرابع األساسي نحك - ن1

 0اثر تدريب المعمميف في تحصيؿ تبلمذتيـ في كحدة الماء مف مادة العمكـ- ن2 

:  كشفت نتائج البحث عف:نتااج الدراسة

بيف متكسطي درجات تبلمذة معممي  (0/0 5)كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة -  ن1
المجمكعتيف التجريبية ك الضابطة في اال تبار التحصيمي البعدم ، ككاف الفرؽ لصالح تبلمذة المجمكعة 

 0التجريبية

ك التدريب عمى كحدة الماء بكساطة نحيجابية عند معممي المجمكعة التجريبية إكجكد اتجاىات -  ن2
 0 اإللكتركنيالمكقع
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: (ـ2013 )السفره جي ، فاتف فيمي : دراسة- 7

لكتركني لتدريبيـ عمى تعميـ كحدة الغذاء في مادة العمـك إاتجاىات المعمميف نحك مكقع  " :عنكاف الدراسة
 0"الكحدة لمصؼ ال امس األساسي كأثرىا في تحصيؿ تبلمذتيـ في ىذه 

معمميف مف معممي الصؼ ال امس األساسي مف مدينة ( 8) تككنت عينة الدراسة مف :عينة الدراسة
عمى كحدة الغذاء في الصؼ ُدربكا معمميف  (4)حمص مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية تككنت مف 

تمميذان كمجمكعة ضابطة تككنت مف  (120)ال امس األساسي بكساطة المكقع االلكتركني  كتبلمذتيـ 
 0تمميذان  (120) بالطريقة المعتادة كتبلمذتيـ ُدربكامعمميف  (4)

: تيدؼ الدراسة إلى :ىدؼ الدراسة

 0لكتركني التدريبي اإلمكقع اؿمعرفة اتجاىات معممي الصؼ ال امس األساسي نحك - ن1

 0اثر تدريب المعمميف في تحصيؿ تبلمذتيـ في ىذه الكحدة- ن2 

:   كشفت نتائج الدراسة عف: نتااج الدراسة

ك التدريب عمى كحدة الغذاء بكساطة نحكجكد اتجاىات ايجابية عند معممي المجمكعة التجريبية -  ن1
  0المكقع االلكتركني 

 بيف متكسطي درجات تبلمذة معممي المجكعتيف (0/0 5 )كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل داللة- ن2
   0التجريبية كالضابطة في اال تبار التحصيمي البعدم لصالح المجمكعة التجريبية

: (ـ2014 )السفره جي ، فاتف فيمي : دراسة - 8

لكتركني في تعميـ تبلمذة الصؼ الرابع األساسي كحدة الماء مف إأثر است داـ مكقع  ":عنكاف الدراسة
  0"مادة العمـك في تحصيميـ الدراسي في ىذه الكحدة 

 مف الصؼ الرابع األساسي مكزعيف عمى ان تمميذ (60) تككنت عينة الدراسة مف :عينة الدراسة
بكساطة المكقع  كحدة الماء مف مادة العمـك ُعممكاتمميذان  (30)مجمكعتيف، مجمكعة تجريبية تككنت مف

  0(التقميدية)المعتادة  الكحدة نفسيا بالطريقة ُعممكاتمميذان  (30)اإللكتركني، كمجمكعة ضابطة تككنت مف 
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:  ىدفت ىذه الدراسة إلى:ىدؼ الدراسة

لكتركني في تعميـ تبلمذة الصؼ الرابع األساسي كحدة الماء مف مادة إمعرفة أثر است داـ مكقع - ن1
 0العمـك في تحصيميـ الدراسي 

 0 التعميميمعرفة اتجاىات تبلمذة الصؼ الرابع األساسي نحك المكقع اإللكتركني- ن2
:  كشفت نتائج البحث عف:نتااج الدراسة

بيف متكسطي درجات تبلمذة المجمكعتيف  (05/0)كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة -  ن1
  0التجريبية كالضابطة في اال تبار ألتحصيمي البعدم لصالح التجريبية 

  0كجكد اتجاىات ايجابية عند تبلمذة المجمكعة التجريبية تجك التعمـ بكساطة المكقع اإللكتركني -  ن2 

: بعض الدراسات العربية 2-3

 (:                                           2000) جاد، عزة محمد :دراسة- 1

برنامج مقترح لتنمية الثقافة األسرية لدل طالبات شعبة االقتصاد المنزلي يبث  ":عنكاف الدراسة
 0"مف  بلؿ مكقع شبكة اإلنترنت

 طالبة في شعبة االقتصاد المنزلي بكمية التربية األساسية بدكلة 60 تككنت عينة الدراسة مف عينة الدراسة
 0الككيت

 0لكتركنيإتنمية الثقافة األسرية مف  بلؿ مكقع -  ن1  :ىدؼ الدراسة

:   كتكصمت الدراسة في نتائجيا إلى:نتااج الدراسة 

نمك مستكل الثقافة األسرية لدل عينة الدراسة بعد االطبلع عمى برنامج الثقافة األسرية مف  بلؿ المكقع عمى شبكة - ن1
   .اإلنترنت

.  كأكصت الدراسة بتنظيـ دكرات تدريبية لممعممات أثناء ال دمة عمى التقنيات الحديثة-  ن2

 : (ـ2000)الؿ ، زكريا يحيى : دراسة- 2

 أىمية است داـ اإلنترنت في العممية التعميمية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ": عنكاف الدراسة 
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                                                                               0"بالجامعات السعكدية 
 86 مف جنسيات م تمفة بنسبة 241 ، 0/0 14 بنسبة ان  سعكدم38: 279)مؤلفة مف  :عينة الدراسة 

مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات  ( 0/0 25 ، كنسبة اإلناث 0/0 75 ، نسبة الذككر 0/0
  0السعكدية 

التدريسية في  دراسة تأثير كؿ مف العمر كالت صص كالجنسية عند أعضاء الييئة- ن1  :ىدؼ الدراسة
  0الجامعات السعكدية في است داميـ لشبكة اإلنترنت 

ؽ ذم داللة إحصائية بيف أعضاء ىيئة التدريس الذيف تتراكح كعدـ كجكد فر-ن1  :نتااج الدراسة 
سنة في أىمية  (50) سنة ، كأعضاء ىيئة التدريس الذيف تزيد أعمارىـ عف  ( 50 – 40)أعمارىـ بيف 

  0است داـ اإلنترنت في العممية التعميمية 

ؽ ذم داللة إحصائية بيف أعضاء ىيئة التدريس ذكم الت صص العممي ، كأعضاء ىيئة ككجكد فر- ن2
التدريس ذكم الت صص األدبي في أىمية است داـ االنترنت في العممية التعميمية لصالح ذكم 

  0الت صص العممي 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أعضاء ىيئة التدريس السعكدييف كغير السعكدييف في - ن3
  0أىمية است داـ االنترنت في العممية التعميمية 

 0كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أعضاء ىيئة التدريس تبعان لمتغير الجنس لصالح الذككر - ن4

(: 2001  ) عبد العاطي، حسف الباتع محمد:دراسة- 3

برنامج مقترح لتدريب المعيديف كالمدرسيف المساعديف بكمية التربية جامعة  :"عنكاف الدراسة
.  "اإلسكندرية عمى بعض است دامات شبكة اإلنترنت كفقا الحتياجاتيـ التدريبية

. معيدان كمدرسان مساعدان بالكمية في جميع الت صصات54 تككنت عينة الدراسة مف  :عينة الدراسة  

: ىدفت الدراسة إلى :ىدؼ الدراسة

 يف كالمدرسيف المساعديف بكمية التربية جامعة اإلسكندرية عمى بعضيدمتصميـ برنامج مقترح لتدريب المع-  ن1
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 0است دامات شبكة اإلنترنت

  0قياس فاعمية البرنامج المقترح-  ن2

 حقؽ البرنامج المقترح الفاعمية كالكفاءة المتكقعة منو، كمف أىـ نتائجو كاف معرفة حاجة :نتااج الدراسة 
. عينة الدراسة إلى التدريب عمى بعض است دامات شبكة اإلنترنت  

: (ـ2002)الزىراني ، عماد بف جمعاف : دراسة- 4

أثر است داـ شبكة االنترنت عمى التحصيؿ الدراسي لطبلب مقرر تقنيات التعميـ بكمية ":عنكاف الدراسة
 0" المعمميف بالرياض

طالبان تـ ا تيارىـ مف كمية المعمميف بالرياض بطريقة عشكائية  (34 )تككنت العينة مف  :عينة الدراسة
 0كتـ تقسيـ العينة عشكائيان الى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية 

مقارنة التحصيؿ الدراسي بيف مجمكعتيف مف طبلب كمية المعمميف بمقرر تقنيات - ن1  :ىدؼ الدراسة
    0التعميـ األكلى ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية كالثانية تجريبية تدرس باست داـ شبكة اإلنترنت 

 عدـ كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف تحصيؿ الطبلب الذيف درسكا بالطريقة- ن1 :نتااج الدراسة 
 0التقميدية كتحصيؿ الطبلب الذيف درسكا باست داـ اإلنترنت

  0كجكد اتجاىات إيجابية عند طبلب المجمكعة التجريبية نحك است داـ شبكة اإلنترنت في الدراسة- ن2

( : 2003)الشرىاف، عبد العزيز : دراسة- 5

كدكرىا في تعزيز البحث العممي لدل طبلب  (االنترنت  )الشبكة العالمية لممعمكمات  : "عنكاف الدراسة
  0" جامعة الممؾ سعكد في مدينة الرياض

 0طالبان مف جامعة الممؾ سعكد (89) تككنت مف :عينة الدراسة 

تعرؼ دكر شبكة االنترنت في دعـ عممية البحث العممي ل دمة العممية التعميمية  -  ن1 :ىدؼ الدراسة
  .ب التي دفعتيـ إلى است داـ شبكة االنترنت كمدل االستفادة منيا باالتعرؼ عمى األس- نن2

  :الطمبة أف  اتجاىات بينت الدراسة مف  بلؿ :نتااج الدراسة
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استفادة الطبلب مف االنترنت في تعزيز عممية البحث العممي كالحصكؿ عمى المعمكمات الحديثة - ن1 
  0 ( 0/0 62،9)بنسبة 

استفادة الطبلب مف االنترنت في است داـ البريد االلكتركني في تبادؿ المعمكمات العامة كالبحثية - ن2

  0 (0/0 84،9 ) بنسبة
يجاد - ن3 استفادة الطبلب مف االنترنت ألغراض أ رل مثؿ تأميف قاعات لمطبلب في األقساـ الدراسية كا 

     0  (0/0 86،2  )دليؿ لممكاقع االلكتركنية بنسبة
  :( ـ2004)م محمد عؿ دكيدم، -6

أثر است داـ العصؼ الذىني مف  بلؿ اإلنترنت في تنمية التفكير لدل طبلب " :عنكاف الدراسة
".  مقرر طرائؽ تدريس المغة العربية بكمية التربية بالمدينة المنكرة

األكلى مارست العصؼ :  طالبان، قسميا إلى ثبلث مجمكعات69 تككنت عينة دراستو مف :عينة الدراسة
الذىني التقميدم، كالمجمكعة الثانية مارست العصؼ الذىني عبر اإلنترنت؛ بينما است دمت المجمكعة الثالثة 

 .مجمكعة ضابطةؾ

 أثر است داـ العصؼ الذىني مف  بلؿ اإلنترنت في تنمية التفكير لدل إلى  التعرؼ - ن1 : ىدؼ الدراسة
(المجمكعة الثانية)طبلب مقرر طرائؽ تدريس المغة العربية  0 

:  أظيرت النتائج: نتااج الدراسة

.  ثانية  كجكد فركؽ دالة إحصائيان لصالح المجمكعة التجريبية اؿ-ن1

. أكصت الدراسة  بضركرة االستفادة مف اإلنترنت لتطكير العممية التعميمية-ن2  

           :                                    (ـ2006)الجرؼ ، ريما : دراسة -  7

مدل فاعمية التعميـ اإللكتركني في تعميـ المغة اإلنكميزية في المرحمة الجامعية في  ":عنكاف الدراسة 
 0" المممكة العربية السعكدية

طالبة بالمستكل األكؿ ت صص لغة إنكميزية في جامعة الممؾ سعكد  (113) تككنت مف:عينة الدراسة
 ، حيث درست(51)،كضابطة بمغ عدد أفرادىا (62)كزعت عمى مجمكعتيف تجريبية بمغ عدد أفرادىا 
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المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية،في حيف است دمت المجمكعة التجريبية مكقعان إلكتركنيا عمى شبكة 
  0اإلنترنت 

 0 تعرؼ مدل فاعمية التعميـ اإللكتركني في تعميـ المغة اإلنكميزية في المرحمة الجامعية :ىدؼ الدراسة

 في أف طالبات المجمكعة التجريبية قد حصمف عمى درجات أعمى-  ن1: أظيرت النتائج: نتااج الدراسة

  0اال تبار البعدم مف طالبات المجمكعة الضابطة مما يعني تفكؽ المجمكعة التجريبية

 0كفاعمية لمتعميـ اإللكتركني في مقابؿ التعميـ التقميدم-  ن2

 : (ـ2006)حسيف، عبير : دراسة- 8

فعالية است داـ شبكة اإلنترنت في تدريس مقرر طرائؽ تدريس الرياضيات لطالبات كمية :" عنكاف الدراسة
"التربية في إطار منظكمة التعميـ عف ُبعد كأثره عمى التحصيؿ كتنمية اتجاىاتيف نحك است داميا 0 

 طالبة، كاأل رل ضابطة 16مجمكعة تجريبية كعددىا :  شممت عينة الدراسة مجمكعتيف:عينة الدراسة
.  طالبة مف طالبات الفرقة الثالثة قسـ الرياضيات في كمية التربية لمبنات بالمدينة المنكرة16كعددىا أيضان 

قياس أثر است داـ المقرر اإللكتركني الذم يطرح عبر اإلنترنت عمى تحصيؿ الطالبات -  ن1 :ىدؼ الدراسة
قياس أثر است داـ المقرر اإللكتركني عمى اتجاىات الطالبات نحك است داـ اإلنترنت في التعمـ مقارنة - ن2

 0بالطريقة التقميدية

  اتجاىاتيكفر التعميـ اإللكتركني بيئة تعميمية ال يحدىا زماف أك مكاف األمر الذم يزيد مف- ن1 :نتااج الدراسة
  0الطالبات نحك التعمـ كالتطكر المعرفي

 فاعمية التحصيؿ الدراسي لدل عينة الدراسة بشكؿ فييؤثر  است داـ المقررات اإللكتركنية  في التعميـ - ن2
. أفضؿ مف الدراسة بالطريقة التقميدية

: (ـ2006)القاعكد ، مجدكليف : دراسة- 9

 تصميـ مكقع إلكتركني لتعميـ المغة العربية لتبلميذ الصؼ الثالث األساسي كقياس : "عنكاف الدراسة
 0" فاعميتو في تعميـ القراءة كالكتابة
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الصؼ الثالث   ىدفت الدراسة إلى تصميـ مكقع إلكتركني لتعميـ المغة العربية لتبلميذ:ىدؼ الدراسة
  0األساسي كقياس فاعميتو في تعميميـ القراءة كالكتابة

 بالطريقة القصدية مف مدرسة المغير األساسية كاتمميذا كتمميذة ا تير (88)تككنت مف  :عينة الدراسة
 كاتمميذا كتمميذة ُدرب (44) التبلمذة إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية كتضـ عالم تمطة في السعكدية ، ُكز

  0تمميذا كتمميذة بالطريقة التقميدية (44)باست داـ المكقع اإللكتركني ، كالمجمكعة الثانية ضابطة كتضـ 

في  (0،05 )أظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  :نتااج الدراسة
 الصؼ الثالث األساسي في ميارتي القراءة كالكتابة ، ُتعزل إلى طريقة التدريس كلصالح ةتحصيؿ تبلمذ

 الصؼ ةاست داـ المكقع اإللكتركني ، ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ تبلمذ
 0الثالث األساسي في ميارتي القراءة كالكتابة ُتعزل لمجنس كالتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس 

: ( ـ2006)الكساب ، عمي عبد الكريـ : دراسة- 10

تصميـ مكقع إلكتركني عمى اإلنترنت كقياس أثره عمى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر في :" عنكاف الدراسة
 0"مادة الجغرافيا كاتجاىاتيـ نحكىا

 مدرسة الكليد بف عبد الممؾ كذلؾ لتكافر  مفطالبان لمعينة التجريبية (40)تككنت العينة مف :عينة الدراسة
طالبان لمعينة الضابطة مف مدرسة محمكد أبك غنيمة مف طمبة الصؼ  (40)األجيزة الحاسكبية فييا، ك

  0(2005/2006)العاشر األساسي لمعاـ الدراسي 

إلنترنت كدراسة أثره اعمى  (كحدة المشكبلت البيئية)تصميـ مكقع تعميمي لمادة الجغرافيا : ىدؼ الدراسة

   0عمى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر في مادة الجغرافيا في األردف كاتجاىاتيـ نحكىا

أظيرت الدراسة فركقُا ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة لصالح : نتااج الدراسة
المجمكعة التجريبية التي است دمت اإلنترنت في تعمـ مادة الجغرافيا، كأظيرت النتائج أيضا فركقان ذات 
داللة إحصائية بيف اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية ، كأف 

العبلقة بيف تحصيؿ طمبة المجمكعة التجريبية كاتجاىاتيـ نحك مادة الجغرافيا كانت أقكل مكازنة بالعبلقة 
   0بيف تحصيؿ طمبة المجمكعة الضابطة في المادة ذاتيا كاتجاىاتيـ نحكىا



   

- 26-  

 

(: 2006)مصطفى، أكـر فتحي دراسة - 11

  كميةةفعالية برنامج مقترح لتنمية ميارات إنتاج مكاقع اإلنترنت التعميمية لدل طمب ":عنكاف الدراسة

                                                                                            0"التربية

 الفرقة الثالثة بكمية التربية بقنا ، شعب  ةطالبان كطالبة مف طمب ( 91 )تككنت مف  : عينة الدراسة

التربية  ) الفرقة الثالثة بكمية التربية النكعية بقنا شعب ةكطمب (الرياضيات ، الطبيعة ،الكيمياء، أحياء )

 0(المكسيقية ، التربية الفنية ، االقتصاد المنزلي 

لمكاقع اإلنترنت  (التربكية كالتكنكلكجية ) تيدؼ الدراسة إلى التكصؿ إلى المعايير البنائية  :ىدؼ الدراسة
 كمية التربية ، ةالتعميمية ، كميارات إنتاج مكاقع االنترنت التعميمية ، كتصميميا لتنمية إنتاجيا لدل طمب

   0باإلضافة إلى بياف فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات إنتاج مكاقع اإلنترنت التعميمية لدل الطمبة

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات مجمكعة البحث في التطبيقيف  -1:نتااج الدراسة 
 0القبمي كالبعدم لبل تبار التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدم

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات مجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم - 2
  0لبطاقة مبلحظة األداء لصالح التطبيؽ البعدم 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات مجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم - 3
 0لبطاقة تقييـ اإلنترنت التعميمية لصالح التطبيؽ البعدم 

:  (ـ2008 )ميرفت ، حسف: دراسة- 12

فاعمية استخداـ المكاقع البياية عمى شبكة اإلنترنت في تنمية ميارات حؿ  "":عنكاف الدراسية 
 0" المرحمة اإلعداديةةالمشكالت لدل تالمذ

( 36) المرحمة اإلعدادية بإحدل مدارس محافظة القاىرة كالبالغ عددىا ة مجمكعة مف تبلمذ:نة الدراسةعي
  0تمميذان  (12)عدد كؿ منيف(مجمكعة تجريبية كمجمكعتيف ضابطتيف)ان قسمت الى ثبلث مجمكعات تمميذ

 :إلىتيدؼ الدراسة  : ىدؼ الدراسة
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  0تكظيؼ المكاقع البيئية عمى شبكة المعمكمات الدكلية في تناكؿ القضايا كالمشكبلت البيئية- ن1

  0 المرحمة اإلعداديةةثر المكاقع البيئية في تنمية ميارات حؿ المشكبلت لدل تبلمذأ إلىالتعرؼ - ن2

  0المشكبلت تحديد مدل استفادتيـ مف المكقع البيئي المقترح في تنمية ميارات حؿ - ن3 

 0عداد دليؿ لممعمـ في تنفيذ برنامج تصفح المكاقع البيئية إ- ن4

كالمجمكعة  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية- ن1:نتااج الدراسة
  0في اال تبار البعدم ال تبار حؿ المشكبلت لصالح التجريبية  (1)الضابطة 

( 2)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة - ن2
  0في اال تبار البعدم ال تبار حؿ المشكبلت لصالح التجريبية 

كالمجمكعة  (2)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة الضابطة - ن3
  0ال تبار حؿ المشكبلت  (1)الضابطة 

 : ( ـ2008)سالمة ،عبد الحفيظ محمد جابر : دراسة- 13

– أثر است داـ شبكة اإلنترنت عمى التحصيؿ الدراسي لطمبة جامعة القدس المفتكحة " :عنكاف الدراسة 
 0"في مقرر الحاسكب في التعميـ – فرع الرياض 

 0طالبة مف جامعة القدس المفتكحة (38)طالبان ، ك (34) دارسان ، منيـ  (72)مؤلفة مف  :عينة الدراسة

معرفة أثر است داـ شبكة االنترنت في التحصيؿ الدراسي لطمبة مقرر الحاسكب في - ن1 :ىدؼ الدراسة 
   0التعميـ في جامعة القدس 

 0 الجنس كفقان لمتغيرمعرفة التحصيؿ الدراسي لطمبة مقرر الحاسكب في التعميـ  في جامعة القدس - ن2

معرفة أثر تفاعؿ طريقة التدريس كالجنس في تحصيؿ طمبة جامعة القدس في مقرر الحاسكب في - ن3
 0التعميـ 

مقرر الحاسكب  يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية في تحصيؿ طمبة جامعة القدس في- ن1 :  نتااج الدراسة 

 0في التعميـ بيف مجمكعتي الدراسة الضابطة كالتجريبية ، كلصالح التجريبية
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 اال تبار التحصيمي لمقرر الحاسكب فييكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط تحصيؿ الطمبة - ن2

 0كلصالح اإلناث  (إناث – ذككر  )في التعميـ ُتعزل إلى الجنس 

  0يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية لصالح التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس - ن3

: (ـ2008)طاني ، مسفر بف سعكد حالؽ: دراسة - 14

 تصميـ مكقع إلكتركني لتعميـ الفقو لطبلب الصؼ الثاني الثانكم العممي كقياس أثره في ":عنكاف الدراسة

 0" تحصيميـ كاتجاىاتيـ نحكه في المممكة العربية السعكدية

 بالطريقة العشكائية، ضمف ركا تككنت العينة مف طبلب الصؼ الثاني الثانكم العممي ا تي:عينة الدراسة

 بعد بكساطة المكقع اإللكتركني، عفطالبان  ضعت لمتعميـ  (19)مجمكعتيف إحداىما تجريبية تككنت مف 

  0 باست داـ الطريقة االعتياديةكاطالبان ُعمـ (18)كاأل رل ضابطة تككنت مف 

:  ىدفت الدراسة إلى:ىدؼ الدراسة

  0تصميـ مكقع إلكتركني لتعميـ الفقو لطبلب الصؼ الثاني الثانكم العممي - ن1

  0قياس أثره في تحصيؿ الطمبة - ن2

 0قياس اتجاىات الطمبة نحكه - ن3

:   أظيرت الدراسة:نتااج الدراسة

في تحصيؿ طبلب الصؼ الثاني  (0/0 5)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة-  ن1

  0الثانكم العممي في مادة الفقو ُتعزل إلى طريقة التدريس بالمكقع اإللكتركني

  0أف اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية نحك المكقع اإللكتركني كانت ايجابية-  ن2

 0 مف مصادر التعمـان مصدربكصفو أكصت الدراسة بضركرة تشجيع الطمبة عمى است داـ اإلنترنت - ن3
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(: 2008)محمكد، مركة : دراسة- 15

فاعمية است داـ بعض المكاقع كالصفحات العممية عمى شبكة اإلنترنت في تنمية " : "عنكاف الدراسة

  0، القاىرة، مصر"عناصر التنكر المعمكماتي لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية

ذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ، كاستبعاد التبلميذ الذيف ال يست دمكف اإلنترنت بأم   متبلـ :عينة الدراسة

 غير ان  ذاتيان  فردماست دامان  تست دـ اإلنترنت  ضابطة األكلى:صكرة ، ثـ تقسيـ التبلميذ إلى مجمكعتيف

  0  مجمكعة تجريبية ت ضع لبرنامج التصفح المعد لمدراسة ، كالثانيةمنتظـ ال ت ضع ألم برنامج أك معالجة

  0تحديد عناصر التنكر المعمكماتي البلزمة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية -  ن1 :ىدؼ الدراسة

الكشؼ عف فاعمية است داـ بعض المكاقع كالصفحات العممية عمى شبكة اإلنترنت في تنمية عناصر - َن2
 0التنكر المعمكماتي 

تبيف تكافر معايير كمكاصفات التنكر المعمكماتي في المكاقع كالصفحات العممية  -  ن1:نتااج الدراسة

  0( 0/0 75)عمى شبكة اإلنترنت مف حيث المضمكف العممي كالمكاصفات الشكمية بالقدر المناسب 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  - ن2
لمتطبيؽ البعدم  لصالح  (التي تنفذ برنامج التصفح  )لبطاقة مبلحظة أداءات التنكر المعمكماتي 

   0التجريبية
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  - ن3

  0 لصالح التجريبية أداءات التنكر المعمكماتيقة مبلحظة المؤجؿ لبطا البعدمالتطبيؽفي 
:                                             (ـ2009)محمد ، ناىد عبد الراضي : دراسة - 16

المككف  فاعمية برنامج في إعداد معمـ الفيزياء قائـ عمى التعمـ اإللكتركني في تنمية ":عنكاف الدراسة
  0"المعرفي كميارة ات اذ القرار كاالتجاه نحك التعمـ اإللكتركني لدل المعمميف

 تعرؼ مدل فاعمية التعمـ اإللكتركني لتطكير مقرر طرائؽ تدريس العمكـ في تنمية                                 -  ن1: ىدؼ الدراسة
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  0كيمياء اؿة كمطبيعاؿالمككف المعرفي لممقرر لدل طمبة شعبة العمـك 

 0تعرؼ فاعمية التعميـ اإللكتركني في تنمية االتجاه نحك ىذا النكع مف التعمـ-  ن2

 0 ميارة ات اذ القرارتعرؼ فاعمية التعميـ اإللكتركني في تنمية- ن3

شعبة العمـك الطبيعة -طالبان كطالبة مف طمبة الفرقة الرابعة (50)تككنت العينة مف : عينة الدراسة

 0كالكيمياء مف كمية التربية جامعة المنيا

 بيف (0,01)أكدت الدراسة أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة - ن1: نتااج الدراسة

  0متكسطي درجات مجمكعة الدراسة في مقياس ات اذ القرار قبميان ك بعديان لصالح القياس البعدم

بيف متكسطي درجات مجمكعة الدراسة  (0,01)ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة - ن2
 0في اال تبار المككف المعرفي لمقرر طرائؽ تدريس العمكـ قبميان كبعدم الصالح القياس البعدم

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكل درجات مجمكعة الدراسة في مقياس االتجاه نحك التعمـ - ن3
  0اإللكتركني قبميان ك بعديان لصالح القياس البعدم

  :بعض الدراسات األجنبية  2-4

 , 1999) دراسة تنجر -1
Attwenger :) 

 :عنكاف الدراسة

Computer and internet use among special education graduate students at the 
University of (Main) U.S. 

 الدراسات العميا في قسـ التربية ال اصة في جامعة مايف األمريكية لمحاسكب كشبكة ةاست داـ طمب"
 ".االنترنت
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  0طالبان يعممكف في كظائؼ تربكية م تمفة (67)تككنت عينة الدراسة مف : عينة الدراسة 

 الدراسات العميا في قسـ التربية ال اصة في جامعة ة الكشؼ عف كاقع است داـ طمب:ىدؼ الدراسة
. األمريكية لمحاسكب كشبكة اإلنترنت  (Main)مايف

مف عينة الدراسة لـ يست دمكا اإلنترنت قطعيان  (0/0 21)أف -  ن1:  أظيرت الدراسة:نتااج الدراسة
.   ضئيبلن است دامان منيـ يست دمكنيا  (0/0 79)ك

  0مف أفراد عينة الدراسة يست دمكف البريد اإللكتركني  (0/0 30)أف حكالي - ن2

.  يست دمكف الحاسكب لتنسيؽ النصكص كطباعتيا  (0/0 98)أف حكالي - ن3 

  0أف ىناؾ حاجة إلى مزيد مف التدريب عمى است داـ الحاسكب كاإلنترنت - ن4

  .التدريس أكصت بتكظيؼ الحاسكب كاالنترنت في - ن5

(: Dugan , et al , 1999)دكغاف كآخركف - 2
 :عنكاف الدراسة

Measuring Students Attitudes Toward Educational Use of the Internet. 
paper presented at the annual conference of the American educational 
research association. 

 
 قدمت في المؤتمر السنكم لرابطة  عمؿكرقة.قياس اتجاىات الطمبة نحك االست داـ التربكم لبلنترنت"

". البحكث التربكية األمريكية
. طالبان جامعيا  (188) تككنت عينة الدراسة مف :عينة الدراسة
 بمقياس كمي لقياس اتجاىات طمبة الكميات الجامعية نحك  الطمبة،تطكير أداة لتزكيد :ىدؼ الدراسة
 0التعميمية لئلنترنت  االستعماالت
  :نتااج الدراسة

 .كجكد اتجاىات تفضيمية نحك االست داـ التعميمي لئلنترنت- ن1
 . الجيدةارتباط االتجاىات التفضيمية نحك االست داـ التفضيمي لبلنترنت بتتبع المكاقع التعميمية - ن2
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تبادؿ المعمكمات المتاحة عمى االنترنت مع األصدقاء كتفضيؿ الفصكؿ التي تست دـ اإلنترنت عف - ن3
 .غيرىا مف الفصكؿ

 .كتعدد أسباب است داـ االنترنت بيدؼ التعمـ , التكرار المرتفع الست داـ االنترنت - ن4
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف مف حيث اتجاىاتيـ نحك االست داـ التعميمي - ن5

. لئلنترنت
  (Kessel, 2000): دراسة كيسؿ -3

 :عنكاف الدراسة
Creating a Web-Based Learning Technologies Degree forTeacher ,At 
University Of North Carolina".  

 0 "  الشمالية كاركلينا كاليةفي جامعة  التعمـ عف ُبعددرجة است داـ المدرسيف لتكنكلكجيا"

  0 في إحدل مدارس كالية كاركلينا الشمالية مف مدرسي الصؼ الثالث الثانكمان مدرس (12) تككنت مف :عينة الدراسة

التدريب عف ُبعد لعينة مف مدرسي الصؼ الثالث الثانكم عمى است داـ - ن1:  ىدفت إلى:ىدؼ الدراسة
 0اإلنترنت كالحاسكب بالكفاءة كالثقة البلزمتيف

أف است داـ اإلنترنت كاألقراص المدمجة في التدريب كفرا لممتدربيف -  ن1:  مف أىـ نتائج الدراسة:نتااج الدراسة
مكانية د كؿ المتدربيف لمستكل التدريب  التدريب حسب إمكانيات كؿ فرد كحسب الكقت المناسب لو؛ كا 

. المطمكب دكف التقيد بمنيج محدد كأكقات محددة  

(: Anderson , 2001)دراسة أندرسكف - 4
  :عنكاف الدراسة

Internet use among university students in new York" ." 
 0"  جامعة نيكيكرؾطمبة لدلاست داـ االنترنت "

طالبان كطالبة في ثماني كميات جامعية   (1302) قكاميا ة شممت الدراسة عينة مف الطمب :عينة الدراسة
 جامعة نيكيكرؾ كمدة ذلؾ االست داـ في ة الكشؼ عف مدل است داـ اإلنترنت لدل طمب:ىدؼ الدراسة

 0اليكـ
  0 يست دمكف اإلنترنت ةمف الطمب (0/0 82.7)تبيف أف ما نسبتو - ن1 نتااج الدراسة 
  0  دقيقة(100)أف متكسط الفترة الزمنية لبلست داـ اليكمي - ن2
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 .تزداد مدة االست داـ لبلنترنت تبعا لمت صصات العممية مقارنة بالت صصات اإلنسانية - ن3
 (Moonen, 2001): دراسة مكنيف - 5

 :عنكاف الدراسة
"Teaching Learning in Service Networks on Direct Use in Secondary 
Education, Uneversiteit – Twente – The Netherlands".  

   ". ىكلندا التعيمـ الثانكم في جامعة تكيني فيالنت  المباشر ل دمةست داـإل عمى اس التعمـتدرم"

 0مدرس عمكـ (250)تككنت مف  :عينة الدراسة

.  ىدفت إلى تدريب مدرسي العمكـ عمى كيفية است داـ اإلنترنت مع تبلميذىـ:ىدؼ الدراسة

  0أف المدرسيف استمتعكا بتطبيؽ األنشطة عبر اإلنترنت-  ن1:  أكضحت نتائج الدراسة:نتااج الدراسة

. أف البرنامج التدريبي كاف لو تأثير كاضح في تطكير است داـ التعميـ عبر اإلنترنت-  ن2

 (:  Halsne,2002 )(ـ2002)دراسة ىالسف - 6

  :عنكاف الدراسة
" Online Versus Traditionally Delivred Instruction : A Descriptive Study of 
Leaner Characteristics in A Community College Setting", U.S. Illinois. 

  المجتمعدراسة كصفية ل صائص الدارسيف في كمية: المقارنة بيف التدريس بالشبكة كالتدريس التقميدم " 
 0" بكالية ألينكم في الكاليات المتحدة األمريكيةىميةاأل

 -2000)طالبن في الكمية األىمية في العاـ الدراسي  (1642)تككنت العينة مف  :عينة الدراسة

طالبان درسكا عف طريؽ اإلنترنت  (587) كانقسمت العينة إلى مجمكعتيف األكلى تككنت مف 0(ـ2001
 0بينما درست المجمكعة المتبقية بالطريقة التقميدية

 0المقارنة بيف التدريس بالطريقة التقميدية في الجامعة كالتدريس عف طريؽ اإلنترنت- ن1: ىدؼ الدراسة

  عمى الشبكة العالمية المداكمكف الطمبةمف (0/0 80 )أف- ن1: أظيرت الدراسة: نتااج الدراسة

 سنة أك أكبر سنان بينما الطمبة في الفصؿ الدراسي التقميدم كانت تحت (26)لممعمكمات كانت بعمر 
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  0سنة (26)عمر 

  0 في المجمكعة األكلىبةأف الد ؿ العائمي كاف أعمى أيضان لمطؿ- ن2

   0أنيـ يفضمكف التعمـ البصرم- ن3 

  0 االلتزاـ بالدكاـ بالجامعة عدـىـ فيتسيـ في حؿ مشكبلميركف أف اإلنترنت - ن4

(: Hong, et al , 2002)دراسة ىكنغ كآخركف - 7
 :عنكاف الدراسة 

Students attitudes towards the use of the internet for learning , a study at 
Sarawak university in Malaysia. 

". ماليزيا/في جامعة ساراكاؾ . نحك است داـ اإلنترنت في التعمـ ةاتجاىات الطمب"
 0طالبان  (88) جامعة ساراكاؾ الماليزية عددىا ةشممت الدراسة عينة مف طمب :عينة الدراسة
:  ىدفت الدراسة إلى:ىدؼ الدراسة

 0في مياـ التعمـ (االنترنت) نحك است داـ تكنكلكجيا المعمكمات ةمعرفة اتجاىات الطمب- ن1
  أثناء كالتكنكلكجيا في االنترنت التي حصمكا عمييا فيةمعرفة العبلقة بيف الميارات األساسية لمطمب- ن2

  0أداة لمتعمـبكصفو كاتجاىاتيـ نحك است داـ اإلنترنت , الفصكؿ العامة 
 نحك است داـ االنترنت في التعمـ حيث ةكجكد اتجاىات إيجابية لدل معظـ الطمب- ن1 :نتااج الدراسة

لدييـ  (7)مقابؿ  (77)بمغ عدد الطمبة الذيف لدييـ مكاقؼ إيجابية نحك است داـ االنترنت في التعميـ 
.  محايديفةطمباؿ  مف(4)مكاقؼ سمبية ك

  0 كافقكا بأف بيئة التعميـ في الجامعة شجعت عمى است داـ االنترنت في التعمـ ة الطمبمف (0/0 80)-ن2
  (Ragnan and others, 2002)     يف دراسة راجناف كآخر- 8

  :عنكاف الدراسة

Web-Based Learning and Teacher Preparation: Lessons Learned. University 
of Wisconsin-American.  

عداد المعمـ"  ".أمريكا-جامعة كيسككنسف. ةعمـالدركس المت: التعمـ القائـ عمى الكيب، كا 
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)شممت الدراسة عينة مف المعمميف قكاميا : عينة الدراسة  0معممان   (290

 تدريب المعمميف عف ُبعد لتحسيف كفاءة كتطكير قدرات المعمميف تبعان -  ن1:  ىدفت إلى:ىدؼ الدراسة
  0لمتطمبات العصر الحالي 

  0كسيمة تدريببكصفو كجكد زيادة في تحصيؿ المتدربيف الذيف است دمكا اإلنترنت - ن1  :نتااج الدراسة 

.كجكد  فركؽ بيف المقياس القبمي كالبعدم في التحصيؿ كتحسف ال برات كات اذ المكاقؼ السميمة-  ن2 0 

  0كذلؾ بتحقيقيـ لدرجات متميزة في اال تبارات. كجكد تحسف كاضح لتعمـ المتدربيف بيذه الطريقة- ن3  

حققكا في التدريب عف ُبعد تقدمان يكازم كأحيانان يفكؽ، تقدـ - غير الجامعييف-كجد أف المعمميف القدامى -  ن4

 . المعمميف المت رجيف مف الجامعات

    (Grunewald and others, 2003): جركنكالد ، كآخريف: دراسة - 9

 :عنكاف الدراسة 

"Web-based Training in Radiology – Student Course in the Virtual University of 

Bavaria" . 

" كمية الطب عميو عبر اإلنترنتةتطكير منيج دراسي افتراضي لمقرر األشعة بجامعة بافاريا االفتراضية لتدريب طمب " 0 

، WBT طالب، تدربت كمجمكعة تجريبية عف طريؽ شبكة المعمكمات (101) تككنت عينة الدراسة مف:عينة الدراسة

.بنفس العدد تدربت المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية  

 كمية الطب عميو عبر ة  تطكير منيج دراسي افتراضي لمقرر األشعة بجامعة بافاريا االفتراضية لتدريب طمب:ىدؼ الدراسة
 0اإلنترنت

:  تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا: نتااج الدراسة

.  داللة إحصائية في اال تبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية فركؽ ذاتكجكد- ن1 نجاح التدريب عف طريؽ -  ن2
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. كتفكقيـ في ىذا النكع مف التعميـةشبكة المعمكمات، كالذم ظير مف  بلؿ حماس كرضا الطمب  

 : (Kanji and others, 2004)دراسة كانجي كآخريف -  10

  :عنكاف الدراسة

"Development and Evaluation of Web-Based In-Service Training System for 
Improving the ICT Leadership of Schoolteachers", Journal of Universal 
computer Sience 

"تأثير برنامج تدريب عف ُبعد لتطكير ميارات المعمميف أثناء ال دمة "   0، مجمة عمـك الحاسب العالمي 

ؽ ائكاست دمت ثبلث طر.  معممان تكاجدكا عمى ثبلثة مكاقع م تمفة65 تككنت عينة الدراسة مف :عينة الدراسة
مجمكعة ضابطة است دمت المنيج الدراسي التقميدم، المجمكعة الثانية است دمت : م تمفة في التدريب ىي
.كالمجمكعة الثالثة تدربت عبر اإلنترنت. مكاد عمى أقراص مدمجة  

 0 أثناء ال دمة في كىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير برنامج تدريب عف ُبعد لتطكير ميارات المعمميف:ىدؼ الدراسة

 المجمكعة الثانية لىتفكؽ المجمكعة الثالثة التي تدربت عبر اإلنترنت ع- ن1:  أكضحت النتائج:نتااج الدراسة
  المجمكعة الضابطة المتدربة كفؽ المنيجتاعمىككمتاىما تفكؽ. التي تدربت باست داـ مكاد األقراص المدمجة

  0التقميدم

أف التدريب باست داـ اإلنترنت كاف لو تأثير فعاؿ في تحسيف قدرات المعمميف المتدربيف بغض النظر عف -  ن2
  0 براتيـ السابقة بالحاسب اآللي أك اإلنترنت

أف التدريب عبر اإلنترنت كاف ناجحان مع المتدربيف، كظير أثر التدريب الذاتي كاضحان حيف است دـ -ن3
. المتدربكف المكاقع اإللكتركنية عمميان 

 (:Whipp&Chiarlli,2004 )(ـ2004)دراسة كيب كتشيرلي - 11

  :عنكاف الدراسة

Virginia Tech University USA. " Self-Regulating in Web-Based Couse: A 
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Case Study" 

  0جامعة فرجينيا ، الكاليات المتحدة األمريكية"، دراسة حالة"التعمـ الذاتي في مقرر عبر اإلنترنت "

 اعتمادان عمى اإلنترنت باست داـ ُدرسكا في مقرر الدراسات العميا، ةتككنت مف ستة طمب: عينة الدراسة

  0 بنكؾ بياناتةنظاـ إدارة التعمـ كأربع

 0 في تكظيؼ أدكات اإلنترنت في التعمـ الذاتيةالتحقؽ مف مدل نجاح الطمب:  ىدفت إلى: ىدؼ الدراسة

لتطبيؽ التعمـ   نجحكا في تكظيؼ أدكات اإلنترنتبةأف الطؿ- ن2: تكصمت الدراسة إلى: نتااج الدراسة

است داـ المصطمحات / تدكيف المبلحظات / جدكلة المياـ / التنظيـ/ الذاتي مثؿ تحديد األىداؼ 

 0البيانية، كالبحث عف المساعدة مف المعمميف كاألقراف، كالمراقبة الذاتية

(: Isha & Aduwa, 2005)دراسة إشا كاديكا - 12

:  عنكاف الدراسة

Extent of Faculty Members use of Internet in the University of Benin (Nigeria). 

". (نيجيريا)مدل است داـ أعضاء ىيئة التدريس لبلنترنت في جامعة بنيف "

 0التدريس عضك مف ىيئة  (300) تألفت الدراسة مف :عينة الدراسة

 0معرفة است دامات االنترنت مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس - ن1 :ىدؼ الدراسة

معرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية فيما يتعمؽ باست داـ أعضاء ىيئة التدريس لئلنترنت حسب - ن2

 0متغير الجنس

أف است داـ أعضاء ىيئة التدريس لبلنترنت  كاف محصكرا بالدرجة األكلى في البحث - ن1 :نتااج الدراسة

  0المعمكمات عف
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كعندما بدؤكا التدريب , أف أعضاء ىيئة التدريس لـ يكف لدييـ التدريب الكافي الست داـ االنترنت - ن2
. عمى است داـ االنترنت أصبح لدييـ مجاؿ لمتحسف

لـ يكف ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية في است داـ أعضاء ىيئة التدريس لبلنترنت يعكد لمتغير - ن3
 .الجنس

(: stray horn , 2007)دراسة سترم ىكرف - 13
 :عنكاف الدراسة

"Use of technology among higher education faculty members at the university 
of (Tennessee) , united state of America". 

". تكنكلكجيا بيف أعضاء ىيئة التدريس في التعميـ العالي في جامعة تينسي بأمريكااؿاست داـ "
 0عضك ىيئة تدريس  (1400) شممت الدراسة :عينة الدراسة
 معرفة مدل است داـ أعضاء ىيئة التدريس في التعميـ العالي التكنكلكجيا في تعميميـ -ن1 ىدؼ الدراسة

 0دا ؿ حجرات الدراسة
  0معرفة مدل اال تبلؼ بيف أعضاء ىيئة التدريس في التعميـ العالي في است داـ التكنكلكجيا - ن2

 مف أعضاء ىيئة التدريس في التعميـ العالي يست دمكف ( 0/0 59.4 )أف نسبة - ن1 :نتااج الدراسة
  0البريد اإللكتركني

مف أعضاء ىيئة التدريس يست دـ البريد اإللكتركني ك دمات أ رل عمى  (040.6/0)أف نسبة - ن2
. االنترنت كتصفح الكيب 

:التعميؽ عمى الدراسات السابقة 5- 2   

:ما يتميز بو البحث عف الدراسات السابقة2-5-1  

 الدراسية بأنو أكؿ بحث في الدراسات المحمية اشتمؿ عمى مقرر دراسي نظرم كامؿ إلحدل السنكات - 

 0ة الباحثةالجامعية بحدكد معرؼ

 :كاف في : الباحثة مف الدراسات السابقةةفادإ 2-5-2

  0ا تيار منيج البحث كأسمكب العمؿ - 
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 0كيفية بناء أدكات البحث التي است دمت في البحث -

 0التعرؼ عمى كيفية التغمب عمى بعض الصعكبات التي يمكف أف تعترض الباحثة في دراستيا-

 :كاف في : االتفاؽ كاالختالؼ مع الدراسات السابقة 2-5-3

  0التقنية المست دمة في البحث- 

  0المرحمة الدراسية- 

 0المادة الدراسية- 

  0حجـ العينة- 

 0أىداؼ الدراسة- 

 نقاط االتفاؽ بيف ما يتميز بو البحث الحالي عف المدراسات السابقة كم (2)ا يمي جدكؿ رقـ ـنكرد في
:  سابقان تضا  التي استعرق كبيف ىذه الدراساتالختالؼ بيفاك

 ما يتميز بو البحث الحالي عف المدراسات السابقة- 1
  بأنو أكؿ بحث في الدراسات المحمية اشتمؿ عمى مقرر دراسي نظرم كامؿ إلحدل السنكات الدراسية- 

 0ة الباحثةالجامعية بحدكد معرؼ
 

  البحث الحالي كالدراسات السابقةالختالؼ بيفانقاط االتفاؽ ك- 2
 ( x  ) البحث الحاليكتختمؼ مع     ( )البحث الحاليتتفؽ مع  الدراسات السابقة

بالمرحمة بالتقنية 
الدراسية 

بالمادة 
الدراسية 

 مقرر 
 دراسي

بقياس 
االتجاه 

بقياس 
التحصيؿ 

بحجـ باألىداؼ 
بالعينة 

  الدراسات المحمية 
     x  x : (ـ2008)الخطيب،حمزة - 1

x 
الشماس ، عيسى -2
:      (ـ2008)

 x x x  x  بعض
 األىداؼ

x 

 محسف   ديب ، ريـ- 3
 (ـ2008 )

 x x x  x   بعض
األىداؼ 

x 
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 x x    X  (: 2012)ديب،ريـ محسف - 4
 x x    x  (: 2012)حسامك، سيى - 5
السفره  جي، - 6

(: 2013)فاتف
 x  x    x 

السفره جي، فاتف - 7
(2013 :)

 x  x    x 

 x  x    x (: 2014)السفره جي، فاتف -8
  الدراسات العربية 

بعض    x x  : (ـ2000) جاد،عزة محمد- 1
األىداؼ 

 
x 

: (ـ2000) الؿ،زكريا يحي- 2
 

 x x x    بعض
األىداؼ 

 
x 

عبد العاطي ،حسف البائع - 3
: (ـ2001)محمد

  x x    بعض
األىداؼ 

x 

 الزىراني ، عماد بف جمعاف -4
: (ـ2002)

  x x    x 

الشرىاف، عبد العزيز - 5
(2003  )

  x x  x  x 

دكيدم، عمي محمد - 6
: ( ـ2004)

  x x    بعض
األىداؼ 

x 

 x x    x  : (ـ2006)الجرؼ ، ريما - 7
 x    x     :(ـ2006) حسيف، عبير -8
القاعكد،مجدكليف -9
: (ـ2006)

 x x x    x 

الكساب ، عمي عبد - 10
: ( ـ2006)الكريـ 

 x x x     

مصطفى، أكـر فتحي - 11
(2006 :)

  x x x x x x 

 x x x    x  (2008)حسف ،ميرفت - 12
 سبلمة ،عبد الحفيظ -13

 : ( ـ2008)محمد جابر 
  x x    x 

 x x x    x طاني ، مسفر بف حالؽ-14
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 (ـ2008)سعكد 
محمكد، مركة  - 15
(2008): 

 x x x    x 

محمد ، ناىد عبد - 16
: (ـ2009)الراضي 

  x x    x 

   األجنبيةالدراسات 
 , 1999) دراسة تنجر- 1

Attwenger :) 
  x x  x  بعض

 األىداؼ
x 

 Dugan)دكغاف كآخركف - 2
, et al , 1999 :)

  x x    x 

 x x x x x x x  (Kessel, 2000): دراسة كيسؿ 3
 Anderson أ ندرسكف -4

2001:) 
  x x  x  بعض

األىداؼ 
x 

 Moonen, 2001  x x x    x)  ) مكنيف-5
بعض    x x  (:  Halsne,2002) ىالسف 6

األىداؼ 
x 

 ,Hong)ىكنغ كآخركف - 7
et al , 2002:) 

  x x    x 

 راجناف كآ ريف -8
 ((Ragnan and others, 

2002 :

 x x x    x 

 جركنكالد ، كآ ريف: -9
:(Grunewald and others, 

2003)    

  x     x 

  كانجي كآ ريف -10
(Kanji and others, 2004) 

   x    x 

كيب كتشيرلي - 11
(Whipp&Chiarlli,2004 :)

  x x x   بعض
 األىداؼ

x 

شا - 12  & Isha)اديكا كا 
Aduwa, 2005 :)

  x x x   بعض
األىداؼ 

x 

 stray)سترم ىكرف - 13
horn , 2007:) 

  x x  x  بعض
األىداؼ 

 

x 
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 : مقدمة3-1

يكتسب التعميـ االلكتركني أىميتو في الكقت الراىف، مف قدرتو عمى تجاكز مشكمة االنفجار المعرفي، 

كعجز التعميـ التقميدم عف . الناتج عف ض امة النتاج الفكرم في الحقكؿ العممية كاإلنسانية الم تمفة

اإلحاطة الشاممة بالجكانب المكضكعية لمت صصات المتنكعة  بلؿ المدة الزمنية المحددة، في التعميـ 

 .الجامعي عمى كجو ال صكص

: تعريؼ التعميـ اإللكتركني 3-2

ينتشركف  ارج  الكسائؿ التعميمية التي تعتمد عمى الكسائط االلكتركنية إلتاحة المعرفة لمذيف ىك أحد

  E-learning أك Electronic Learning ك يشار إليو بالمغة اإلنجميزية بالمصطمح. القاعات الدراسية

فمعظـ , " التعميـ اإللكتركني"لـ يتـ اتفاؽ كامؿ حكؿ تحديد مفيكـ شامؿ ُيغطي جميع جكانب مصطمح 

المحاكالت كاالجتيادات التي اىتمت بتعريفو نظرت كؿ منيا لمتعميـ االلكتركني مف زاكية م تمفة حسب 

  ممامما أدل إلى ظيكر العديد مف التعاريؼ لمتعميـ اإللكتركني ، , طبيعة االىتماـ كالت صص كالغرض

حدا ببعض الميتميف إلى القكؿ بأف عددىا بعدد الذيف قامكا بتعريفو ، كمف  بلؿ التتبع ليذه التعريفات 

طريقة تدريس أك نظاـ متكامؿ لو مد بلتو كعممياتو بكصفو لتعميـ اإللكتركني ا  إلىما تنظرإ أنيا تبيفم

 .كم رجاتو 

: كمف التعريفات التي تنظر لمتعميـ اإللكتركني كطريقة تدريس ، ما يمي 

تقديـ المحتكل التعميمي مع ما يتضمنو مف شرح كتماريف : "  لمتعميـ اإللكتركني بأنو (العريفي )تعريؼ

كتفاعؿ كمتابعة بصكرة جزئية أك شاممة في الفصؿ أك عف بعد بكاسطة برامج متقدمة م زكنة في 

 .  ( 6 ،2003، العريفي )" الحاسب اآللي أك عبر شبكة اإلنترنت 

 مفطريقة لمتعميـ باست داـ آليات االتصاؿ الحديثة "  لمتعميـ اإللكتركني بأنو (كالمبارؾ المكسى )تعريؼ
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كآليات بحث، كمكتبات إلكتركنية ، , حاسب كشبكاتو ككسائطو المتعددة مف صكت كصكرة ، كرسكمات 

ككذلؾ بكابات اإلنترنت سكاءن كاف عف بعد أك في الفصؿ الدراسي الميـ كالمقصكد ىك است داـ التقنية 

 ،المكسى كالمبارؾ)  "بجميع أنكاعيا في إيصاؿ المعمكمة لممتعمـ بأقصر كقت كأقؿ جيد كأكثر فائدة 

2005،  113.) 

عبر الكسائط المعتمدة عمى  (إلكتركني)تقديـ محتكل تعميمي"  لمتعميـ اإللكتركني بأنو (زيتكف )تعريؼك

الكمبيكتر كشبكاتو إلى المتعمـ بشكؿ يتيح لو إمكانية التفاعؿ النشط مع ىذا المحتكل كمع المعمـ كمع 

أقرانو سكاء أكاف ذلؾ بصكرة متزامنة أـ غير متزامنة ككذا إمكانية إتماـ ىذا التعمـ في الكقت كالمكاف 

 "كبالسرعة التي تناسب ظركفو كقدراتو ، فضبلن عف إمكانية إدارة ىذا التعمـ أيضان مف  بلؿ تمؾ الكسائط

 (.24  ،2005،زيتكف )

ىا المحتكل إلى بكساطت نقؿكيبلحظ بأف كجية النظر السابقة ترل بأف التعميـ اإللكتركني طريقة تدريس مُ 

 .المتعمـ مف  بلؿ الكسائط االلكتركنية

  :نذكر ، ان نظاـبكصفو كمف التعريفات التي تنظر لمتعميـ اإللكتركني 

عبر شبكة اإلنترنت،  (المقررات الدراسية)نظاـ تقديـ المناىج " لمتعميـ اإللكتركني بأنو   (الشيرم)تعريؼ 

االسطكانات،  أك التمفزيكف التفاعمي لمكصكؿ إلى  أك شبكة محمية ، أك األقمار الصناعية، أك عبر

 0(38 ،  2002 الشيرم،)  "المتعمميف

نظاـ تعميمي يست دـ تقنيات المعمكمات كشبكات الحاسكب في "لمتعميـ اإللكتركني بأنو  (ـكؿغ)تعريؼ ك

أجيزة الحاسكب ك اإلنترنت :تدعيـ كتكسيع نطاؽ العممية  التعميمية مف  بلؿ مجمكعة مف الكسائؿ منيا 

 0(3 ، 2003،غمـك )" ك البرامج اإللكتركنية المعدة مف قبؿ الم تصيف في الكزارة أك الشركات

منظكمة تعميمية لتقديـ البرامج  التعميمية أك التدريبية " لمتعميـ اإللكتركني بأنو  (سالـ)تعريؼ كأيضان 

التفاعمية لممتعمميف أك المتدربيف في أم كقت كفي أم مكاف باست داـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت 
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 (الخ .. اإلنترنت ، القنكات المحمية ، البريد اإللكتركني ، األقراص الممغنطة ، أجيزة الحاسكب  )مثؿ 

تعممية تفاعمية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفصؿ الدراسي أك غير متزامنة / لتكفير بيئة تعميمية 

 ،2004،سالـ)"عف بعد دكف االلتزاـ بمكاف محدد اعتمادان عمى التعمـ الذاتي كالتفاعؿ بيف المتعمـ كالمعمـ 

289 ) 0 

 بأنو نكع مف أنكاع التعميـ عف: "( Pappas,2001)كيعرفو باباز 

 بعد الكتساب الميارات كالمعارؼ مف  بلؿ تفاعبلت مدركسة مع المكاد التعميمية التي يسيؿ الكصكؿ 

                         0(p22 Pappas,2001,)" إلييا عف طريؽ برنامج التصفح مثؿ برنامج انترنت اكسبمكرير

 نظاـ تقديـ المقررات الدراسية عبر شبكة اإلنترنت أك شبكة محمية أك األقمار "  بأنو:(الطبطبي)كيعرفو 

، 2004الطبطبي،)" الصناعية أك عبر االسطكانات كالتمفاز التفاعمي لمكصكؿ إلى الفئة المستيدفة

418)0 

 نظاـ تقديـ المقررات الدراسية عبر شبكة اإلنترنت أك شبكة محمية لمكصكؿ إلى : :كتعرفو الباحثة بأنو

 0نكع مف أنكاع التعميـ عف بعد الفئة المستيدفة ، لذا فيك

: أنكاع التعميـ االلكتركني 3-3

  : نكعيف ىمافيأنكاع التعميـ اإللكتركني تبعان لزمف حدكثو  (المكسى كالمبارؾ)حدد 

 ( :Synchronous E-learning )  التعميـ اإللكتركني المتزامف- ن1

 فيكىك أكثر أنكاع التعميـ اإللكتركني تطكران ك تعقيدان ، حيث يمتقي المعمـ ك الطالب عمى اإلنترنت 

  .(بشكؿ متزامف  )نفسو الكقت 

: ( Asynchronous E-learning  )اإللكتركني غير المتزامف التعميـ-ن2
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 ، مثؿ الحصكؿ عمى ق الكقت نفسفيكىك التعميـ غير المباشر الذم ال يحتاج إلى كجكد المتعمميف 

ال برات مف  بلؿ المكاقع المتاحة عمى الشبكة أك األقراص المدمجة أك عف طريؽ أدكات التعميـ 

  0اإللكتركني مثؿ البريد اإللكتركني أك القكائـ البريدية 

 النكعيف المذككريف أعبله ، كمف باب فيف أنكاع التعميـ اإللكتركني تنحصر إكميما ا تمفت التسميات ؼ

:  مجاؿ أنكاع التعميـ اإللكتركني نكرد مايمي في األدبيات فيكرد  االطبلع عمى ما

نيافييتحكـ الدارس :  تعميـ إلكتركني بالتحكـ الذاتي-ن1  مثؿ است داـ مكاد ئو، كقت تشغيؿ الدرس كا 

. تعميمية م زنة عمى أقراص مدمجة

يشبو التعميـ التقميدم لكف :  تعميـ إلكتركني بالبث المباشر مف المكقع التعميمي عمى شبكة اإلنترنت - ن2

 ىا أك القاعة نفسفيعف طريؽ البث اإللكتركني المباشر ك بدكف ضركرة كجكد المدرس مع الدارسيف 

 0 (115 ، 2005المكسى كالمبارؾ ، ) الفصؿ

 : النكعيف اآلتييف ألنكاع التعميـ اإللكتركني (السميطي) يضيؼ ك

( Knowledge Databases) قكاعد بيانات المعارؼ - ن3

 كالتعميمات تكجد ىذه القكاعد عمى مكاقع عمى الشبكة ، تعرض المناىج كالشركحات المفيرسة كالتكجييات 

 فعاالن ، ُيمكف المست دـ مف است داـ كممة رئيسة أك عبارة لمبحث عف قاعدة عرضان  تعرض المعمكمة إذ

. بيانات ، كفي المقابؿ تمكنو ىذه القاعدة مف ا تيار كممة مف قائمة أبجدية لمبحث عنيا 

( Online Support) الدعـ الفكرم - ن4

كيككف عمى ىيئة المنتديات ، كغرؼ الحكار ، كلكحات اإلعبلنات عمى الشبكة ، كالبريد اإللكتركني ، أك 

 . ان دعـ المراسمة المحظي ، كىذا يتيح فرصان أكبر لؤلسئمة كالحصكؿ عمى اإلجابات فكر

 قكاعد البيانات االستفادة مف المعمكمات الم زنة عمى الشبكة العالمية في يقصد ( : السميطي )أفأم 

لممعمكمات مباشرة دكف التعامؿ مع أش اص ، أما الدعـ الفكرم فيك المتعمؽ بالحصكؿ عمى المعمكمات 
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 حاؿ عدـ تكافرىا عمى الشبكة العالمية لممعمكمات أك فيمف أش اص بشكؿ متزامف أك غير متزامف 

(. 52-48 ، 2003السميطي )صعكبة الحصكؿ عمييا

  0 أنكاع التعميـ اإللكتركني الرئيسة التزامني كغير التزامنيفيف تا بأف ىذيف النكعيف متضمفةرل الباحثتك 

كالتعميـ – التعميـ اإللكتركني المتزامف: نتفؽ مع التصنيؼ الذم يقسـ التعميـ اإللكتركني إلى نكعيف كلذلؾ 

 متزامف مف  بلؿ االتصاؿ  مباشراإللكتركني غير المتزامف ، باعتبار التعميـ اإللكتركني إما يحدث بشكؿ

بالمعمـ أك الزمبلء باست داـ األدكات المبلئمة لذلؾ ، أك بشكؿ غير مباشر مف  بلؿ البحث بمصادر 

 0المعمكمات أك است داـ أدكات التعميـ اإللكتركني غير التزامني

 : إيجابيات أنكاع التعميـ االلكتركني كسمبياتو3-4

 :التعميـ االلكتركني المتزامف

 :يجابيات ىذا النكع مف التعميـإكمف 

 0يكفر المناقشة المباشرة بيف الطالب كالمدرس ، كبيف الطالب كالطالب- 

  0 حصكؿ المتعمـ عمى تغذية راجعة فكرية - 

  0كتقميؿ التكمفة كاالستغناء عف الذىاب لمقر الدراسة - 

  : كمف سمبياتو 

 0 حاجتو إلى أجيزة حديثة- 

.   حاجتو إلى شبكة اتصاالت جيدة- 

 : التعميـ اإللكتركني غير المتزامف- 

 : مف التعميـ يجابيات ىذا النكعإمف 

  0 أف المتعمـ يحصؿ عمى الدراسة حسب األكقات المبلئمة لو- 

 0تقديمو  في كبالجيد الذم يرغب - 
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  . يستطيع الطالب إعادة دراسة المادة كالرجكع إلييا إلكتركنيا كمما احتاج لذلؾ- 

  :كمف سمبياتو

 0ال يكفر المناقشة المباشرة بيف الطالب كالمدرس ، كبيف الطالب كالطالب- 

  0عدـ استطاعة المتعمـ الحصكؿ عمى تغذية راجعة فكرية مف المعمـ- 

  (115 ، 2005المكسى كالمبارؾ ، ) 00. عزلوفي انو قد يؤدم إلى االنطكائية ألنو يتـ - 

 :ألنوالتعميـ اإللكتركني غير المتزامف  است دمت الباحثة

،  حسب األكقات المبلئمة لو فيوعمى الدراسة يحصؿفالمتعمـ  يراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف،  - 

  0إعادة دراسة المادة كالرجكع إلييا إلكتركنيا كمما احتاج لذلؾ، كبكبالجيد الذم يرغب في تقديمو 

يكفر التعاكف كالحكار بيف المتعمـ كبيف المعمـ اكالمدرس أك زمبلئو بكساطة  البريد اإللكتركني - 

  0لبلستفسار عف معمكمة أك حؿ لسؤاؿ لـ يتمكف مف اإلجابة عميو بشكؿ صحيح

 المعمكمات الم زنة عمى الشبكة العالمية لممعمكمات مباشرة دكف زيادة  برات المتعمـ باطبلعو عمى- 

 000000عبر المكاقع االلكتركنية ضمف المكقع المشار إلييا   كذلؾمع أش اص التعامؿ

 :أىداؼ التعميـ اإللكتركني 3-5

 : العديد مف األىداؼ، تت مص أىميا فيما يمي يمكف مف  بلؿ التعميـ االلكتركني تحقيؽ

تكسيع دائرة اتصاالت الطالب مف  بلؿ شبكات االتصاالت العالمية كالمحمية كعدـ االقتصار عمى - ن1

  0المعمـ مصدران لممعرفة مع ربط المكقع التعميمي بمكاقع أ رل كي يستزيد الطالب 

  0تقديـ التعميـ الذم يناسب فئات عمرية م تمفة مع مراعاة الفركؽ الفردية بينيـ - ن2

 المستمرةتطكير دكر المعمـ في العممية التعميمية حتى يتكاكب مع التطكرات العممية كالتكنكلكجية - ن3
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  0كالمتبلحقة 

دعـ عممية التفاعؿ بيف الطمبة كالمعمميف كالمساعديف مف  بلؿ تبادؿ ال برات التربكية كاآلراء - ن4

 ، Talk / Chatting ، كالتحدث E-mailباالستعانة بقنكات االتصاؿ الم تمفة مثؿ البريد اإللكتركني 

  Virtual Classroom 0غرؼ الصؼ االفتراضية 

  0رفع قدرات التفكير العميا لدل الطمبة - ن5

  0لكتركنية جديدة كالتنكع في مصادر المعمكمات كال برة إ مؽ بيئة تعميمية تفاعمية مف  بلؿ تقنيات - ن6

  0إكساب الطمبة الميارات كالكفايات البلزمة الست داـ تقنيات االتصاالت كالمعمكمات - ن7

  0إكساب الطمبة الميارات التقنية الست داـ التقنيات التعميمية الحديثة - ن8

دارة عمؿ المؤسسات التعميمية - ن9   0 مؽ شبكات تعميمية لتنظيـ كا 

تقديـ الحقيبة التعميمية بصكرتيا اإللكتركنية لممدرس كالطالب معان كسيكلة تحديثيا مركزيان مف قبؿ - ن10

  0إدارة تطكير المناىج 

  0تعزيز العبلقة بيف أكلياء األمكر كالمدرسة ، كبيف المدرسة كالبيئة ال ارجية- ن11

دارة الشعب الدراسية كبناء - ن12 تقديـ ال دمات المساندة في العممية التعميمية مثؿ التسجيؿ المبكر كا 

  0الجداكؿ الدراسية كتكزيعيا عمى المدرسيف كأنظمة اال تيارات كالتقييـ كتكجيو الطالب 

عطاء مفيكـ أكسع لمتعميـ المستمر- ن13 (                                                 340-339، ،2011صياـ كزمبلؤه)نشر التقنية في المجتمع كا 

كبعد أف تعرفنا إلى أىداؼ التعميـ اإللكتركني ننتقؿ إلى التعرؼ إلى أدكاتو التي مف  بلليا يحقؽ 

  0أىدافو



   

- 49-  

 

أدكات التعميـ االلكتركني بنكعيو المتزامف كغير المتزامف  (الشيرم) حدد : أدكات التعميـ االلكتركني3-6

 : باآلتي

 : التعميـ اإللكتركني المتزامففي األدكات المستخدمة -أ

بالمست دميف  ( In Real time )كيقصد بيا تمؾ األدكات التي تسمح لممست دـ االتصاؿ المباشر 

: اآل ريف عمى الشبكة ، كمف أىـ ىذه األدكات ما يمي 

  ،كىي إمكانية التحدث عبر االنترنت مع المست دميف اآل ريف في  كقت كاحد : ( Chat ) المحادثة -ن1

 محطة افتراضية تجمع المست دميف مف جميع أنحاء العالـ عمى اإلنترنت  لمتحدث عدعف طريؽ برنامج مُ 

. كتابة كصكتان كصكرة 

كىي تقنية إلكتركنية تعتمد عمى اإلنترنت  ك  : ( Audio Conferences ) المؤتمرات الصكتية -ن2

بعدد مف  (المحاضر  )تست دـ ىاتفان عاديان كآلية لممحادثة عمى ىيئة  طكط ىاتفية تكصؿ المتحدث 

. في  أماكف متفرقة  (بةالطؿ)المستقبميف 

تكاصؿ مف  بلليا أفراد تفصؿ مُ كىي المؤتمرات التي  : (Video Conferences )مؤتمرات الفيديك - ن3

  حاضر بطريقة  مف  بلؿ شبكة تمفزيكنية عالية القدرة عف طريؽ اإلنترنت كيستطيع كؿ فرد ،بينيـ مسافة

جراء حكارات مع المتحدث     تكفيرأم)محددة أف يرل المتحدث ، كما يمكنو أف يتكجو بأسئمة استفسارية كا 

في  تحقيؽ ( صكرة كصكت )كتمكف ىذه التقنية مف نقؿ المؤتمرات المرئية المسمكعة  (عممية التفاعؿ 

. أىداؼ التعميـ عف بعد كتسيؿ عمميات االتصاؿ بيف مؤسسات التعميـ 

بكرة التقميدية كىي مف األدكات الرئيسية سسبكرة شبيية باؿ كىك : ( White Board ) المكح األبيض -ن4

   ش ص     إلىتُنقؿالبلـز تكافرىا في  الفصكؿ االفتراضية ، كيمكف مف  بلليا تنفيذ الشرح كالرسـك التي  

. أ ر 

 كىي تكظيؼ برامج األقمار الصناعية المقترنة : (satellite Programs ) برامج القمر الصناعي -ن5
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بنظـ الحاسب اآللي كالمتصمة ب ط مباشر مع شبكة اتصاالت مما يسيؿ إمكانية االستفادة مف القنكات 

السمعية كالبصرية في  عمميات التدريس كالتعميـ كيجعميا أكثر تفاعبلن كحيكية كفي ىذه التقنية يتكحد 

محتكل التعميـ كطريقتو في  جميع أنحاء الببلد أك المنطقة المعنية بالتعميـ ألف مصدرىا كاحد شريطة أف 

،   2002الشيرم، ) .تزكد جميع مراكز االستقباؿ بأجيزة استقباؿ كبث  اصة متكافقة مع النظاـ المست دـ

360-432)0  

 : التعميـ اإللكتركني غير المتزامففي األدكات المستخدمة -ب

  أمة غير مباشرطريقةكيقصد بيا تمؾ األدكات التي تسمح لممست دـ بالتكاصؿ مع المست دميف اآل ريف ب

 المست دـ كالمست دميف اآل ريف عمى الشبكة معان أثناء التكاصؿ ، كمف أىـ ىذه حضكرتتطمب  نيا الإ

: األدكات ما يمي 

كىك برنامج لتبادؿ الرسائؿ كالكثائؽ باست داـ الحاسب مف  بلؿ  : ( E-mail ) البريد االلكتركني -ن1

شبكة اإلنترنت، كيشير العديد مف الباحثيف إلى أف البريد اإللكتركني مف أكثر  دمات اإلنترنت است دامان 

. كيرجع ذلؾ إلى سيكلتو 

كىك نظاـ معمكمات يقكـ بعرض معمكمات م تمفة عمى  : ( World wid web ) الشبكة النسيجية -ن2

. صفحات مترابطة ، كيسمح لممست دـ بالد كؿ ل دمات  اإلنترنت  الم تمفة 

كىي عبارة عف قائمة مف العناكيف البريدية المضافة لدل الش ص  : ( Mailing list) القكائـ البريدية -ن3

. أك المؤسسة ُتحكؿ الرسائؿ إلييا مف عنكاف بريدم كاحد 

كىي إحدل أدكات االتصاؿ عبر شبكة اإلنترنت  : ( Discussion Groups ) مجمكعات النقاش - ن4

 عف طريقيا المشاركة كتابيان تحدثبيف مجمكعة مف األفراد ذكم االىتماـ المشترؾ في ت صص معيف 

 في مكضكع معيف أك إرساؿ استفسار إلى المجمكعة المشاركة أك المشرؼ عمى ىذه المجمكعة دكف
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.  في كقت كاحدحضكراؿ

ت تص ىذه األداة بنقؿ الممفات مف حاسب إلى آ ر متصؿ  : ( File Exchange ) نقؿ الممفات - ن5

. معو عبر شبكة اإلنترنت أك مف الشبكة النسيجية لممعمكمات إلى حاسب ش صي

كىي التقنية التي تتيح إمكانية التفاعؿ بيف المتعمـ  : ( Interactive video ) الفيديك التفاعمي - ن6

كالمادة المعركضة المشتممة عمى الصكر المتحركة المصحكبة بالصكت بغرض جعؿ التعمـ أكثر تفاعمية  

 ىذه التقنية كسيمة اتصاؿ مف اتجاه كاحد ألف المتعمـ ال يمكنو التفاعؿ مع المعمـ ك تشتمؿ تقنية دكتع

  الفيديك التفاعمي عمى كؿ مف تقنية أشرطة الفيديك كتقنية أسطكانات الفيديك مدارة بطريقة  اصة مف

.  بلؿ حاسب أك مسجؿ فيديك 

 ؿكىي أقراص ُتجيز فييا المناىج الدراسية أك المكاد التعميمية كُتحـ : ( CD )األقراص المدمجة - ن7

 كالرجكع إلييا كقت الحاجة ، كما تتعدد أشكاؿ المادة التعميمية عمى األقراص المدمجة، ةعمى أجيزة الطمب

 مصحكبان بالصكت أك لعرض عدد مف آالؼ الصفحات مف كتاب أك ان لـ فيديك تعميميمفيمكف أف تست دـ ؼ

 ،  2002الشيرم،  ) صكر متحركةكمرجع ما أك لمزيج مف المكاد المكتكبة مع الصكر الثابتة كالفيديك 

360 -432)0 

 : التدريس فينماذج تكظيؼ التعميـ االلكتركني  3-7

 في نماذج حسب مقدار تكظيؼ التعميـ اإللكتركني ة التدريس كفقان لثبلثفي التعميـ االلكتركني ست دـم

: فيما يمي  (176ـ،  2003 ،ىاشـ )، نقبلن عف ىا ؤكزمبل (Harasim)التدريس حددتيا ىارازيـ

لكتركني مكمؿ لمتعميـ التقميدم المؤسس إكىك تعميـ  : ( Adjunct )النمكذج المساعد أك المكمؿ - ن1

 ت دـ الشبكة ىذا التعميـ بما يحتاج إليو مف برامج كعركض مساعدة ، كفيو تكظؼ بعض إذعمى الفصؿ 

.  دعـ التعميـ الصفي التقميدم كتسييمو كرفع كفاءتو فيأدكات التعميـ اإللكتركني جزئيان 

: كمف أمثمة تطبيقات النمكذج المساعد ما يمي 
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عمى   لبلطبلع عمى درس معيف عمى شبكة أكةقياـ المعمـ قبؿ تدريس مكضكع معيف بتكجيو الطمب-  أ

. قرص مدمج 

  0 اإلنترنت شبكةفي بالبحث عف معمكمات معينة ةقياـ المعمـ بتكميؼ الطمب-  ب

 كحؿ األسئمة المطركحة عمى ىذا المكقع اإلنترنتتكجيو الطبلب بعد الدرس لمد كؿ عمى مكقع عمى - ج

. ذات الصمة بالدرس 

كفيو يطبؽ التعميـ االلكتركني مدمجان مع التعميـ  : ( Blended ) (الممزكج  )النمكذج الم مكط - ن2

 بعض أدكات التعميـ اإللكتركني لجزء مف إذ يست دـ عمميتي التعميـ كالتعمـ ، في (التقميدم  )الصفي 

التعميـ دا ؿ قاعات الدرس الحقيقية ، كيتحمس كثير مف المت صصيف ليذا النمكذج كيركف مناسبتو عند 

 أنو يجمع ما بيف مزايا التعميـ اإللكتركني كمزايا التعميـ لنظر إليو عمىبا تطبيؽ التعميـ اإللكتركني ،

 :  التفصيؿ فيو ىذا النكع ، فيما يمي اكثر مف غيرهالصفي ، كلذا سُيفصؿ

إف است داـ التعميـ الممزكج أصبح أحد المتطمبات الرئيسة ليذا العصر كذلؾ لتغير أكلكيات التعميـ مف 

، كلذا يجب عمى المنظمات كالمؤسسات أف (340 ،2005،ال اف ) كما يذكر ق،متعمـ إلى آ ر كمتطمبات

لطريقة ات التعمـ لمحصكؿ عمى المحتكل المناسب كبام استراتيجفيـ متعؿاؿؽ ائطرمزيجان مف تست دـ 

 كسائط تقديـ متعددة ، كمصممة ليكمؿ بعضيا النمكذج الممزكجـ ض كالكقت المبلئـ لؤلفراد ، كمالمناسبة

. بعضان ، كتعزز تعمـ السمكؾ كتطبيقو 

 البرامج التعاكنية أك:  التعميـ الممزكج أشكاالن متعددة مف أدكات التعمـ ، مثؿ نمكذجكقد تتضمف برامج

االفتراضية المباشرة ، كالمقررات اإللكتركنية المعتمدة السرعة عمى المتعمـ نفسو ، كأنظمة دعـ األداء 

ـ م التعؿ نمكذج البيئة المبنية عمى مياـ العمؿ ، كأنظمة إدارة التعمـ ، كيكلؼفياإللكتركني الممحقة 

كالتعميـ  (كجيان لكجو  ) ذلؾ الفصكؿ التقميدية فيج أنشطة م تمفة تعتمد عمى األحداث ، بما كزـالـ

 . ( سرعتو عمى المتعمـ نفسو فيالمعتمد  )اإللكتركني المتزامف ، كالتعمـ الذاتي السرعة 
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 0كفي أبسط المستكيات تجمع تجربة التعميـ الممزكج ما بيف أشكاؿ التعمـ المباشر كغير المباشر 

 ( : Blended learning) مزايا التعميـ الممزكج

: ، بما يمي  (343، 2005، ال اف)يمكف تحديد أىـ مميزات التعميـ الممزكج كما يذكر 

يحسف مف فاعمية التعميـ كذلؾ مف  بلؿ تكفير تناغـ كانسجاـ أكثر ما بيف متطمبات المتعمـ - 1

. كالبرنامج التعميمي المقدـ 

تباع أسمكب تقديـ كاحد فقط ،يحدد حتمان صكر الكصكؿ إلى البرنامج اإف : تكسيع مدل الكصكؿ - 2

ما يتيح نمكذج التعميـ الممزكج صكران متعددة لمكصكؿ إلى فم ب أك نقؿ المعرفة ،قالتعميمي كأنماط

. المتعمميف

إف دمج أساليب تقديـ م تمفة يؤدم إلى االستفادة : زيادة فاعمية االستفادة مف برامج التعميـ المكمفة - 3

 اؿمف البرامج المقدمة ، فالبرنامج اإللكتركني يحتاج إلى تكاليؼ باىظة كلكف تقديمو مف  بلؿ الجمسات 

االفتراضية كدمجو بمكاد ذاتية السرعة كبسيطة مثؿ الكثائؽ ، كدراسة الحاالت ، كالكقائع المسجمة لمتعميـ، 

 . ىايمية ،قد يكازم التكمفة نفسدكالتعيينات النصية كالعركض التؽ

: كمف أمثمة تطبيقات النمكذج الممزكج ما يمي 

تعمـ درس معيف أك أكثر مف دركس المقرر دا ؿ الصؼ الدراسي دكف است داـ أدكات التعميـ مُ - 1

ككف تعمـ درس آ ر أك بعض دركس المقرر باست داـ أدكات التعميـ اإللكتركني ، كممُ االلكتركني ، ك

. التقكيـ باست داـ أساليب التقكيـ التقميدم كااللكتركني تبادليان 

 ،ُتعمـ درس معيف تبادليان بيف التعميـ الصفي كالتعميـ اإللكتركني، كأف تبدأ بتعميـ الدرس دا ؿ الصؼ- 2

تنتقؿ  ،ثـكركبية الدكؿ األعف مثؿ درس ان  معيفان ثـ تست دـ التعميـ اإللكتركني ، كمثاؿ ذلؾ بأف تشرح درس

  0 ثـ تعكد إلى الكتاب كتكمؿ الدرس كىكذاكركبيةحد المكاقع لترل بعض األمثمة عمى الدكؿ األأإلى 

 انجاز فيكفيو يكظؼ التعميـ االلكتركني كحده  : (Totally online ) (المنفرد  )النمكذج ال الص - ن3
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كىك صكرة لمتعميـ عف  كميا،  لتقديـ عممية التعميـان  أساسيان  تعمؿ الشبكة كسيطإذعممية التعميـ كالتعمـ ، 

. بعد المعتمد عمى التعميـ اإللكتركني  

: كمف أمثمة تطبيقات النمكذج ال الص ما يمي 

 التعميـ عف ككفأف يدرس الطالب المقرر اإللكتركني انفراديان عف طريؽ الدراسة الذاتية المستقمة ، كم- ن1

. أك الشبكة المحمية (الكيب  )طريؽ البرمجيات المحممة عمى األقراص المدمجة أك عمى الشبكة النسيجية 

  تعمـ درس أك انجاز مشركعفيأف يتعمـ الطالب تشاركيان مف  بلؿ مشاركتو لمجمكعة معينة - ن2

 (الفيديك مؤتمرات- غرؼ المحادثة-البريد اإللكتركني)باالستعانة بأدكات التعميـ اإللكتركني التشاركية مثؿ

 :است دمت الباحثة النمكذج ال الص ألنو 

 ، عف طريؽ الدراسة الذاتية المستقمةيراعي الفركؽ الفردية فالطالب يدرس مقرر التربية الصحية انفراديان -

  0يسمح لمطالب بمشاركة زمبلئو بتبادؿ الحكار حكؿ نقاط معينة مف المقرر بكساطة البريد اإللكتركني- 

:  اإللكتركني الفرؽ بيف التعمـ كالتعميـ3-8

 ىك تغير ثابت نسبيان في الحصيمة السمككية لمكائف الحي نتيجة ال برة كالتدريب ، عممان أف ىذه: التعمـ

التغيرات السمككية الثابتة نسبيان تندرج تحت عنكاف التغيرات المتعممة ، كعممية التعمـ متعمقة بالمتعمـ 

 ىي نتيجة  التعمـف عمميةإنيا نتيجة ليا ، أم إ كىي ذات عبلقة كطيدة بعممية التعميـ مف حيث ،نفسو

 الفرد قد تعمـ بعد عممية التعميـ مف قدرتو عمى القياـ بأداء معيف لـ أفالتعميـ كمحصمة ليا، كنستدؿ عمى 

  0( 22-21 ، 2009مرعي كالحيمة، )يكف يستطيع أداءه قبؿ عممية التعميـ 

  تغيركالتعمـ عممية نشطة تحدث دا ؿ الفرد ، نتيجة لتعرضو ل برات كمثيرات جديدة، تؤدم إلى حدكث
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صدار استجابات سمككية جديدة    0(13، 2003سبلمة، )في بنيتو المعرفية ، كا 

فيك نشاط تكاصمي ييدؼ إلى إثارة دافعية المتعمـ كتسييؿ التعمـ ، كيتضمف مجمكعة مف : أما التعميـ 

النشاطات كالقرارات التي يت ذىا المعمـ أك الطالب في المكقؼ التعميمي، فيك تصميـ مقصكد أك ىندسة  

لممكقؼ التعميمي بطريقة ما ، بحيث يؤدم ذلؾ إلى تعمـ أك إدارة التعمـ التي يشرؼ عمييا المدرس 

 0(22-21 ،2009مرعي كالحيمة ،) 

: كيحدث التعميـ مف  بلؿ مجمكعة مف اإلجراءات الم ططة ليا التي تسيؿ عممية التعمـ كىي

 0استثارة الدافعية كاالنتباه- 1

 0استرجاع التعمـ السابؽ- 2

 0تقديـ المعمكمات كعرض األمثمة- 3

 0األنشطة كالتدريبات التفاعمية البنائية- 4 

 0تكجيو التعمـ- 5 

 0التعزيز كالرجع- 6 

 0قياس األداء كتقديره- 7 

  0(8، 2010 ميس،)ممارسة التعمـ كتقكيتو   - 8

ف التعمـ يركز عمى  أ التعميـ شرط أساسي لحدكث التعمـ، فبل تعمـ مف دكف تعميـ ، كأف نجد مف ثـك

 المتعمـ كما يفعمو في بناء المعمكمات كليس عمى المعمـ كما يفعمو في نقؿ المعمكمات، كالتعمـ ىك الدليؿ

  مفاألكيد لحدكث عممية التعميـ، فإذا حدث التعمـ يعني حدكث عممية التعميـ، فنحف نحكـ عمى التعميـ
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  0 بلؿ قياس التعمـ

نظاـ تعميمي كعممية مقصكدة كمحككمة، يمر فييا المتعمـ ب برات تعميمية م ططة : كالتعميـ االلكتركني

لكتركنية، كفؽ إكمدركسة، مف  بلؿ تفاعمو مع المحتكل اإللكتركني، باست داـ مصادر ككسائط تعميـ 

 تعميمية منظمة في بيئات تعميمية قائمة عمى الحاسكب كالشبكات اإللكتركنية، تدعـ عمميات إجراءات

    0(28-2010،8 ميس،)التعمـ كتيسر حدكثو 

:  في سكريةالتعميـ االلكتركني  3-9

 ثكرة ىائمة في جميع قطاعات المجتمع ػ بما فييا قطاع التربية كالتعميـ إلىأدت تكنكلكجيا المعمكمات 

 كتحكلت نظـ المعمكمات مف أنماط االتصاؿ الشفكية إلى نظـ المعمكمات التفاعمية المتقدمة، كىذا يتطمب

  0إعادة النظر في أساليب التعميـ كاستحداث مناىج جديدة تكاكب ذلؾ التطكر اليائؿ لممعارؼ

 :فقامت كزارة التربية بعدد مف اإلجراءات لبلستفادة مف مستحدثات العصر ، كذلؾ مف  بلؿ

 (ـ2005 )إطبلؽ أكؿ مشركع تجريبي ليا عمى صعيد دمج تكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ عاـ - ن1

مدرسة  (100)مدرس ضمف  (500)مدربان ك  (58)بالتنسيؽ مع األمانة السكرية لمتنمية ييدؼ تدريب 

 :محافظة ، كأنجز ذلؾ فعميان  بلؿ سنة كنصؼ مف بدء المشركع ، كييدؼ ىذا المشركع إلى (14)في 

دمج " تكفير التدريب المت صص ليؤالء المدرسيف مف  بلؿ التدريب عمى برامج التنمية المينية - أ

إلكسابيـ الميارات البلزمة كالمناسبة لتكظيؼ التكنكلكجيا في تطكير أساليب " التكنكلكجيا في التعميـ

  0التعميـ كالتعمـ 

عدادىـ لد كؿ عصر التكنكلكجيا مزكديف بالعمـ كالمعرفة كالميارة- ب   البلزمةتعزيز قدرات الطمبة كا 
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  0لممساىمة الفعالة في التنمية االقتصادية كالبشرية

 تمكيف مديرم المدارس مف اكتساب فيـ أفضؿ لتقنيات المعمكمات كاالتصاالت كتطبيقاتيا في التعميـ- ت

  0كالتعمـ مف  بلؿ تنفيذ الكرش التدريبية ال اصة بمديرم المدارس

 تعزيز مشاريع المشاركة عف بعد التي تقـك عمى أساس المنياج كالتي ستكجو المعمميف كالطمبة- ث

 لمكصكؿ بفاعمية إلى المعمكمات ذات الجكدة العالية كاست داـ الشبكة العالمية لمتشارؾ كالتعاكف مع 

  0نظرائيـ كتطكير الميارات ليصبحكا منتجيف لممعمكمات

إنشاء محتكل تعميمي عمى شبكة المعطيات كربط المدرسيف كالطمبة بشبكة تعمـ كطنية كعربية - ج

   0(2005كزارة التربية، ) 0كعالمية كتيسير تبادؿ ال برات فيما بينيـ

تغيير مناىج الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي كمناىج الصفيف السابع لمتعميـ األساسي كاألكؿ - ن2

 :، كذلؾ بيدؼ  ( 2009/2010 )الثانكم في العاـ الدراسي

  0تطكير ميارات المتعمميف- أ

  0كربط المناىج بحياتيـ اليكمية-  ب

  0مكاكبة التطكرات كالمستجدات التربكية كالتقنية- ت

قامت بإجراء  دكرات تدريبية لجميع معممي مرحمة التعميـ األساسي في الحمقة األكلى عمى المناىج -ن3

 0000الجديدة، كتكزيع ىذه المناىج مع كتاب التمميذ كدليؿ المعمـ عمى شكؿ أقراص مدمجة لممعمميف

كضعت المعايير الكطنية لمناىج التعميـ لكافة المكاد الدراسية ، بحيث تستجيب لمكاصفات المعايير - ن4

  0عالميان المعترؼ بيا 
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إطبلؽ عدد مف المدارس التفاعمية في الجميكرية العربية السكرية كالبالغ عددىا حتى نياية عاـ - ن5

 مس مدارس في محافظة دمشؽ كسبع عشرة مدرسة في محافظة دير الزكر، كذلؾ بيدؼ  (ـ2010)

دمج تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات بالتعميـ لبلستفادة مف التكنكلكجيا في مجاؿ تطكير التعميـ مف 

 0 بلؿ أتمتة عمؿ المدارس كتسييؿ االتصاؿ ما بيف المدرسة كالبيت

 :كما قامت كزارة التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية بإحداث الجامعة االفتراضية

 ، كىي أكؿ   (ـ2002)لعاـ  (25)أحدثت الجامعة االفتراضية السكرية بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ - ن6

جامعة افتراضية في العالـ العربي، كالجامعة االفتراضية جامعة حككمية معتمدة مف كزارة التعميـ العالي 

في الجميكرية العربية السكرية ، كتيدؼ إلى تكفير تعميـ مف مستكل عالمي لمطمبة في بمدىـ يشمؿ كافة 

  0القطاعات المينية المتكفرة حاليان 

 :تتميز الجامعة االفتراضية السكرية بأنيا

تكجو برامجيا لجميكر متنكع يشمؿ  ريجي الثانكية كالمتعمميف الكبار مف الذيف يرغبكف في التعميـ - أ

قميميان كدكليان    0الجامعي ، كبرامج الجامعة متاحة لمطمبة العرب محميان كا 

تعمؿ الجامعة االفتراضية السكرية كسيطان مف  بلؿ بكابة الكتركنية بيف المتعمميف كجامعات أمريكية - ب

الجامعة الكندية االفتراضية، كجامعة كالداف : ككندية كأكربية كاسترالية ، كمف بينيا جامعات افتراضية مثؿ

(Walden)  األمريكية، كككرنيؿ(Cornel)  ك إـ أم تي(MIT)  كىارفارد(Harvard)  كىي جامعة،

  0 ال تتبع جامعة تقميدية فردمحككمية غير ربحية كذات نمط

 تست دـ الجامعة التفاعبلت غير المتزامنة عمى الشبكة العنكبكتية نظامان رئيسان لمكصكؿ إلى برامج- ت

  العربيةالجامعات المشاركة، إضافة إلى تكفير  دمة االنترنت كاالتصاؿ كجيان لكجو لمطمبة في الجميكرية
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السكرية مف  بلؿ مراكز تعميـ عف بعد في المقر الرئيس في كزارة التعميـ العالي السكرية بدمشؽ كفركعيا 

  0في محافظات القطر

إف مصدر المقررات كمحتكل البرامج كتدريسيا  ارجي ، حيث تكفرىا الجامعات األعضاء في - ث

الشراكة بينما تكفر الجامعة  دمات الدعـ الفني كاألكاديمي كعمميات إدارة التعمـ كمكتبة افتراضية لبيع 

 0الكتب الدراسية

إف اكتساب المكانة المرمكقة كاالعتراؼ العالمي أمر يتكقؼ عمى تطبيؽ بعض المبادئ األساسية - ج

 :كتحقيقيا كىي 

 تـ ا تيار كافة البرامج العالمية لمجامعة االفتراضية السكرية مف أفضؿ الجامعات في: نكعية البرامج- 

    0العالـ، كتـ ا تيار الجامعات الشريكة بطريقة دقيقة كفقان لمعايير صارمة

 يتـ تعميـ البرامج العالمية كميا مف قبؿ أساتذة ا تيركا بعناية مف قبؿ : سكية ىيئة التدريس كاإلدارة- 

  0   الجامعة االفتراضية السكرية

تتطمب الدراسة سنة تحضيرية لتييئة الطالب لميارات المغة االنكميزية كالحاسكب، كيقرر : سكية الطمبة- 

البرنامج بناءن عمى ا تيار قبمي، كيمكف لمطالب بعد االنتياء مف السنة التحضيرية ا تيار الت صص 

المرغكب فيو،حيث تككف شركط االنتساب نفسيا لمطمبة كافة ، كذلؾ لجعؿ عممية القبكؿ أك الرفض 

  0منتظمة 

 التي تقدميا الجامعة االفتراضية السكرية معتمدة كميا (العالمية كالمحمية )إف كافة الشيادات - ح

  كتقدـكمصادؽ عمييا مف قبؿ كزارة التعميـ العالي السكرية ، أك الييئات الرسمية المعنية بالمصادقة،
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 :الجامعة االفتراضية السكرية البرامج اآلتية

  0 (HND)الدبمـك الكطني العالي في المعمكماتية كالتطبيقات اإلدارية - 

 نظـ كشبكات حاسكبية، تطكير التطبيقات البرمجية : )في الت صصات (ISE)ىندسة نظـ المعمكمات  - 

 0(نظـ ذكية ،الكسائط المتعددة

  0(BIT)اإلجازة في تكنكلكجيا المعمكمات - 

  0المتكسطة/برنامج ترقية ل ريجي المعاىد التقانية" (BIT)اإلجازة في تكنكلكجيا المعمكمات - 

  0(إدارة األعماؿ، التسكؽ، التمكيؿ كالمصارؼ: ) في الت صصات (BSCE)اإلجازة في االقتصاد - 

  0المتكسطة/برنامج ترقية ل ريجي المعاىد التقانية " (BSCE)اإلجازة في االقتصاد - 

 0(BLS)اإلجازة في الحقكؽ- 

:  كتقدـUOG))البرامج التعميمية لجامعة غرينتش البريطانية بالتعاكف مع الجامعة االفتراضية السكرية - 

 0إجازة في المعمكماتية أك إجازة في تكنكلكجيا معمكماتية إدارة االعماؿ

  0(ENG)برنامج تعميـ المغة االنكميزية - 

 0(EDU)دبمـك التأىيؿ التربكم- 

  0(MBAP)/ماجستير تأىيؿ كت صص/ ماجستير في إدارة األعماؿ- 

 0(MWT)/ماجستير تأىيؿ كت صص/ماجستير تقانات الكيب- 

  MWS0))/ماجستير دراسات عميا/ماجستير عمـك الكيب- 
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  0(MTM)ماجستير دراسات عميا /ماجستير إدارة التقانة- 

  0(MQM)/ ماجستير دراسات عميا/ماجستير إدارة الجكدة- 

 0اإلجازة في اإلعبلـ- 

 0برنامج دكتكراىا في المعمكناتية- 

 ( www.svuonline.org/sy/arb/about/mission.asp،2011مكقع الجامعة االفتراضية السكرية،)

 0(15-5، 2010صياـ، )ك  (18-17، 2007الصالح، )

 تسعى الجامعة االفتراضية السكرية لتحقيؽ مجمكعة مف الرؤل التطكيرية في التعميـ اإللكتركني مف

بأف يككف لدل المعنييف تعريؼ مشترؾ لمفيكـ التعميـ اإللكتركني كرؤية : الرؤل المشتركة- ن1:  بلؿ

  0مشتركة لمعرفة دكافع تكظيؼ التعميـ االلكتركني ككيفيتو 

لى الدعـ : الدعـ القيادم- ن2       تحتاج المبادرات في ىذا السياؽ الى المساندة القكية كالفعالة كا 

  0السياسي مف الييئات الحككمية الم تمفة، لكي يتحقؽ النجاح

 كتتضمف ىذه التكنكلكجيا ركابط:كضع التكنكلكجيا كالبنية التحتية في مكانيما المناسب- ن3     

  0(14 ،2010صياـ، )    االتصاالت كاالنترنت كعرض النطاؽ الترددم المناسب كانتشار الحاسكب

 ىك مجمكعة مف الممفات كالكثائؽ كالرسـك التي يقـك ش ص أك : تعريؼ المكقع اإللكتركني3-10

 بقمة،)شركة ما بكضعيا عمى الشبكة العنكبكتية بحيث يمكف لآل ريف الكصكؿ إلييا مف  بلؿ االنترنت 

2002 ،19)0 
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 :  أنكاع المكاقع االلكتركنية3-11

 اإلنترنت   عمى  كىي المكاقع ذات الصفحات الثابتة التي تتغير بحيث تصمـ كتنشر:ثابتة مكاقع – ن1

مكاقع )باألسمكب نفسو المست دـ في طباعة البركشكرات كالنشرات كيطمؽ عمى تمؾ المكاقع عادة 

   0 (بركشكر

 كىي تمؾ المكاقع التي تحتكم في طياتيا معمكمات متغيرة يتحكـ فييا صاحب :مكاقع ديناميكية-: ن2

المكقع بحيث يتـ التحديث المستمر في تمؾ المكاقع  كما أنيا تمتمؾ إمكانية التفاعؿ مع زائر المكقع مف 

 0(40، 2001طكالبة ، ) بلؿ النماذج كالمنتديات مما يعطييا ركحان كحيكية كحركة 

 ا تارت الباحثة لتحميؿ برنامحيا اإللكتركني المكقع الديناميكي ليتـ تطكيره بعد التجريب االستطبلعي - 

 00000االفرادم كالزمرم قبؿ التحريب النيائي ، كالتحديث فيما بعد إلغنائو بكؿ جديد

تقدـ المكاقع اإللكتركنية التعميمية فكائد كمزايا عديدة نذكر :  مزايا المكاقع اإللكتركنية التعميمية3-12

 :منيا

  كالذم يساعد عمى ذلؾ مجالس:زيادة إمكانية االتصاؿ بيف الطمبة فيما بينيـ كبيف الطمبة كالمعمـ- 1

النقاش، كالبريد اإللكتركني، كغرؼ الحكار، كىذا بدكره يزيد كيحفز الطمبة عمى المشاركة كالتفاعؿ مع 

  0المكاضيع المطركحة

مما يساعد في تككيف أساس متيف عند المتعمـ : المساىمة في كجيات النظر المختمفة لمطمبة- 2

 كتتككف عنده معرفة آراء قكية كسديدة كذلؾ مف  بلؿ ما اكتسبو مف معارؼ كميارات عبر الحكار الذم

   0تكفره المنتديات الفكرية مثؿ مجاؿ النقاش، كغرؼ الحكار
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حيث يككف بإمكاف الطالب إرساؿ رأيو كصكتو مف  بلؿ أدكات االتصاؿ :اإلحساس بالمساكاة - 3

المتاحة مف بريد إلكتركني كجمسات نقاش في أم كقت كدكف إحراج،  بلفان لقاعات الدرس التقميدية التي 

 0(6، 2002المكسى، ) 0000تحرمو مف ذلؾ 

  في أم كقت  ارج أكقات الدكاـ الرسمي ، فالمتدرب أصبح بمقدكره أف:سيكلة الكصكؿ إلى المعمـ- 4

 0يرسؿ استفساراتو لممعمـ، كىذه الميزة مفيدة لممعمـ أيضان بدالن مف أف يظؿ في مكتبو مقيدان 

 إف المكاقع اإللكتركنية تتيح إمكانية تطبيؽ المصادر بطرائؽ م تمفة :إمكانية تنكيع طريقة التدريس- 5

كعديدة تسمح بالتنكيع كفقان لمطريقة األفضؿ لممتدرب، فيصبح مف الممكف تمقي المادة العممية بالطريقة 

 0التي تناسب الطالب

تفيد ىذه الميزة األش اص المزاجييف ، فنجد : تكفر المناىج طكاؿ اليـك كفي كؿ أياـ األسبكع- 6

 بعضيـ يرغبكف بالتعمـ صباحان كاآل ر مساءن، ككذلؾ الذيف يتحممكف أعباء كمسؤكليات ش صية ، فيذه

  0تتيح لمجميع التعمـ في الزمف الذم يناسبيـ الميزة

  تجعؿ ىذه الميزة الطالب في حالة استقرار ألف بإمكانو:االستمرارية في الكصكؿ إلى المناىج- 7

غبلقيا، مما يؤدم إلى  الحصكؿ عمى المعمكمة التي يريدىا في أم كقت، فبل يرتبط بأكقات فتح المكتبة كا 

  0(3، 2002الصالح،  ) 000راحة الطالب كعدـ إحساسو بالضجر

 الف التقنية الحديثة كفرت طرائؽ االتصاؿ دكف الحاجة :عدـ االعتماد عمى الحضكر الفعمي- 8

 0لمحضكر في مكاف كزماف محدديف كما يحدث في التعميـ التقميدم

  كفرت أدكات التقييـ الفكرم لممعمـ طرائؽ متنكعة لبناء:سيكلة طرااؽ تقكيـ تطكر الطالب كتعددىا- 9
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  0المعمكمات كتكزيعيا كتصنيفيا بصكرة سريعة كسيمة لمتقييـ

 كىذا بسبب ما كفره المكقع اإللكتركني مف أدكات تقـك :تقميؿ حجـ العمؿ في المؤسسة التعميمية- 10

 بتحميؿ الدرجات كالنتائج كاال تبارات ككذلؾ كضع إحصائيات عنيا، ككذلؾ إرساؿ سجبلت الطمبة إلى

 0(5 ،2002المحيسف،) 000مسجؿ الكمية

 : خطكات تصميـ المقررات التعميمية عبرالمكاقع االلكتركنية3-13

إف عممية تصميـ مقرر دراسي أك كحدة تعميمية أك درس تعميمي عبرالمكاقع االلكتركنية يمر بمراحؿ عدة 

 :ىي

ثارة األسئمة اآلتية: التخطيط- ن1  :كيشمؿ ا تيار األىداؼ كا 

 ما مستكل المحتكل الدراسي؟- أ

 ؟بىؿ يراعي القدرات النفسية كالعقمية كالجسمية لمطاؿ- ب

 ما الدكر الذم يقـك بو المعمـ؟- ت

 ىؿ األىداؼ مرتبطة بالمنياج؟- ث

 ىؿ يمكف تحقيؽ تمؾ األىداؼ باست داـ الطرائؽ التقميدية أك الحديثة ؟- ج

يجب االعتماد عمى ال مفية العممية لمطالب ، أساسان ال تيار المحتكل كاألنشطة المصاحبة : التحميؿ- ن2

ف تكافر معمكمات كاممة عف مستكل الطالب لو أثر ميـ في عممية تفريد التعميـ، كما  كالمساعدة لو ، كا 

يساعد عمى إيجاد عممية تكاممية بيف معمكمات الطالب السابقة ، كالمحتكل العممي لمبرنامج الذم يدرس، 
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كالتدرج مف المستكل الحالي لمطالب إلى المستكل المراد الكصكؿ إليو،كيمكف لؤلسئمة التي تقدـ لمطالب 

  0أف تمثؿ مؤشران صحيحان لمستكل الطالب (فصؿ)في نياية كؿ فقرة ككؿ درس 

المراد تصميميا إلى نقاط  (الفصكؿ الدراسية)ككما يشمؿ التحميؿ أيضان عمى تحميؿ الكحدات الدراسية 

  0(231، 2003ال طابية،  )تعميمية 

عبر  (الفصكؿ الدراسية ) تقـك البرمجة الحاسكبية بدكر أساسي في فاعمية الكحدات الدراسية:التصميـ- ن3

الفعاؿ، كيتطمب  الجيد يساعد عمى التعمـ (البرمجة الحاسكبية)المكقع اإللكتركني، ذلؾ أف التصميـ 

تصميـ الدركس أك الكحدات الدراسية أك الفصكؿ الدراسية عبر المكقع االلكتركني إجراءات ك ططان معينة 

لتحديد مسار سير الطالب في البرنامج، كمف ثـ إف تصميـ البرنامج الجيد عبر المكقع االلكتركني ُيعد 

 0(Mc Donnel,1996 )العامؿ الميـ في تحقيؽ المكقع ألىدافو كاالستفادة الكاممة منو

، البد مف تحميميا عمى  (الفصكؿ الدراسية )الكحدات الدراسية  (تصمـ )بعد أف تبرمج : التطبيؽ- ن4

 ، كمف ثـ إتاحة الفرصة لمطمبة لبلستفادة مف الكحدات الدراسية  (شبكة االنترنت)المكقع اإللكتركني 

كنظران ألف كؿ عمؿ يحتاج إلى التطكير، لذا فإنو مف الميـ اف تحتكم الكحدات  (الفصكؿ الدراسية )

التعميمية عمى  يار التغذية الراجعة، التي يطمب فييا مف الطمبة شرح الصعكبات التي كاجيتيـ في أثناء 

    0تعمـ البرنامج

 يتـ مف  بلؿ تقديـ بعض األسئمة حكؿ المكضكع كىذه األسئمة تساعد في معرفة جكانب              : التقكيـ- ن5 

أم فصكؿ مقرر التربية الصحية  (الفصكؿ الدراسية  )  الضعؼ كالقكة في تصميـ الكحدات الدراسية 

 ىؿ تتابع أك تسمسؿ المكضكعات الدراسية مف السيؿ الى الصعب؟:- مثؿ

 ىؿ يسيؿ استيعاب المحتكل العممي؟     - 



   

- 66-  

 

 الفرصة لمتفاعؿ بيف الطالب كالمحتكل العممي؟ (فصكؿ المقرر)ىؿ تتكافر في الكحدات التعميمية    - 

 (199-165 ،ص 2000اليابس كالكندرم، )                                                        

اتبعت الباحثة ال طكات السابقة في البرمجة الحاسكبية لمقرر التربية الصحية الذم ُحمؿ عمى المكقع 

   0(شبكة اإلنترت )اإللكتركني 

 : أنماط تصميـ المكاقع االلكتركنية3-14

البد أف تتضافر جيكد كبيرة في العالـ العربي في مجاالت تقنية عديدة ، كيأتي في مقدمتيا االىتماـ 

بالتعميـ المعمكماتي إلحداث نقمة نكعية لمكصكؿ إلى مجتمع المعمكمات كاقتصاد المعرفة العالمي، كتعد 

صناعة البرمجيات العربية بأنكاعيا الم تمفة التشغيمية كالتعميمية كالترفييية ال يار األقكل المطركح حاليان 

 فقد آف األكاف إلنتاج بديؿ عربي يمبي حاجة المست دـ بصفة 0لمكلكج إلى عصر المعمكماتية كالتمكيف لو

العمكـ ، كالمتعمـ بصفة ال صكص، كيفتح مجاالن كاسعان لممنافسة بيف الشركات المنتجة في سكؽ العمؿ 

التي تسعى بدكرىا لمتكاصؿ الدائـ مع المست دـ العربي مما يمكنيا مف التعرؼ إلى نكعية البرمجيات 

التي تمبي احتياجاتو كاحتياجات مؤسسات المجتمع األصمي ، كىناؾ اتجاه جديد إلد اؿ عممية تصميـ 

نتاج البرمجيات التعميمية باست داـ تقنية الحاسب اآللي في برامج إعداد المعمـ ، كىك ما أكدت األبحاث  كا 

جدكاه الفعمية عف طريؽ تصميـ صفحة مف صفحات اإلنترنت لكي تغطي مقرران معينان، يستعرض المتعمـ 

مف  بلليا المادة العممية كاألنشطة المصاحبة كالتقكيـ بطريقة تفاعمية مشكقة ، كتككف نكاة لعطاء كتجديد 

 كتكالت الدراسات التي تؤيد 0مستمر يستثمره الطالب بعد  ركجو لمعمؿ بيدؼ تحسيف العممية التعميمية

 ىذا االتجاه، كتركز عمى الصعكبات التي تكاجو الطمبة كالمعمميف في أثناء ال دمة عند تفعيؿ آلية دمج 

 التقنية في التعميـ ، كىذا بدكره يتطمب معرفة أنكاع التصاميـ المست دمة في إعداد البرمجيات التعميمية
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   0 ( Ontario,2000, pp; 4- 12)قبؿ الشركع في عممية إنتاجيا 

 :أنماط التصميـ مف حيث المسار- ن1

 ألنو يتحكـ كىك مف أبسط أساليب تصميـ البرامج ، إذ يمـز الجميع التعمـ بمسار كاحد،: تصميـ خطي- أ

 في مجريات عممية التعمـ ، فبل يراعي الفركؽ الفردية ، كليذا فيك يناسب المجمكعات المتجانسة كمف

أبرز عيكبو ػأنو ال يتسـ بالمركنة الكافية كال يراعي قدرات كميارات المتعمميف المتباينة مما يشعرىـ 

بالممؿ، كما أنو ال يمكف المتعمـ مف االشتراؾ في ات اذ القرار، كيست دـ ىذا النكع مف البرمجيات 

التعميمية المعتمدة عمى أساليب التدريس المباشر كالتدريب كالممارسة كفي التدريب المنطقي لممتعمميف، 

كما ىك الحاؿ في حؿ المسائؿ الرياضية، أك تعمـ الحركؼ أك ميارات الكتابة األكلية، كما يست دـ أيضا 

في تصميـ برامج الشرح كاإليضاح كالتي عادة ما تركز عمى عرض المفاىيـ كالحقائؽ بطريقة منظمة 

   0(84 ، 2004الربيعي،)منطقيان 

 يسيـ ىذا النكع في تفريد التعمـ مف  بلؿ إتاحة ال يارات المتعددة لمتعمـ ، كتكفير :تصميـ متفرع - ب

عادة أجزاء  قدر مناسب مف الحرية في التنقؿ بيف المعارؼ المتضمنة في البرمجية ، أك ت طي أحيانا كا 

مف المادة المتعممة حسب رغبة كؿ متعمـ ، كما انو يستجيب لتعميمات المتعمـ مما يشعره بنكع مف 

  0(85، ص2004الربيعي،  )التفاعؿ الباعث عمى المتعة كالرغبة في المتابعة 

 السابقيف بأنو يبدأ بصفحة أكلى عامة تتصؿ ف يتميز ىذا التصميـ عف التصميمي:تصميـ ىرمي- ت

 بعدة صفحات مف المستكل الثاني حاكية عمى معمكمات أكثر تحديدان ، ككؿ صفحة مف المستكل الثاني

 تكصؿ إلى صفحات مف المستكل الثالث حاكية عمى معمكمات أكثر تحديدان بشاف صفحة المستكل الثاني 

  إف التنظيـ الدقيؽ لممكقع اليرمي ليس لمجرد األناقة، فييكمية الصفحة0المكصكلة بيا، كىكذا دكاليؾ
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  تساعد الزائر في العثكر عمى مراده ك اصة في حاؿ كجكد الكثير مف المعمكمات المفصمة في المكقع

التصميـ اليرمي لتصميـ المكقع الذم ستحمؿ عميو  مقرر   است دمت الباحثة0(185، 1999سنؿ،  ) 

التربية الصحية الغني بالمكاضيع الكثيرة كالمتشعبة ، كىذا التصميـ يساعد الطمبة بالتجكؿ بصفحاتو 

 0بحرية لمكصكؿ لممعمكمات التي يبحث عنيا

 :تصميـ المكاقع مف حيث إمكانية التطكير- ن2

 كىي التي ال تمكف المست دـ مف تعديؿ أك تغيير أم مف مكاصفاتيا :المكاقع ذات البرمجيات المغمقة- أ

أك محتكياتيا لتتفؽ كمتطمباتو كاحتياجاتو، أك احتياجات مؤسسة معينة، كىي تمثؿ أغمب البرامج 

المست دمة حاليان كالمنتشرة عالميان، كيمكف كضع ىذا النكع مف البرامج ، في المشكبلت التي يمكف أف 

تكاجو المست دميف كتعذر الكصكؿ لمجية التي كتبت البرنامج، إما لت مييا عف مجاؿ البرمجة كاإلنتاج، 

  كفي مجاؿ التعميـ ُتعد ىذه البرمجيات عائقان أماـ التطكير 0أك عدـ رغبتيا في صيانة المنتج كتطكيره 

   0كالتجديد في مككناتيا بما يتبلءـ كتطكير المناىج،مما يؤدم إلى ىدر في الجيد كالماؿ كالكقت

كتسمى بالبرامج الحرة يسمح فييا لممست دـ العادم أك المبرمج : المكاقع ذات البرمجيات المفتكحة- ب

عادة تكزيع، كجياز الحاسب اآللي ال يستطيع تنفيذ األكامر المكجكدة في البرنامج  بتعديؿ البرنامج كا 

األصمي بؿ يجب تحكيميا إلى لغة اآللة مف  بلؿ مترجـ يقـك بتحكيؿ األكامر المكجكدة في البرنامج 

الغنيـ كالجضعي، )0األصمي إلى صكرة م تزلة يفيميا الحاسكب ، ُيطمؽ عمييا اسـ البرنامج الثاني

2002 ،18)0  

 : كمف ميزات البرامج المفتكحة المصدر

 0السماح بإعادة التكزيع المجاني لمبرنامج دكف أدني مقاضاة- 
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  0بطريقة مشركعة دكليان  (الممكية الفردية )ت فيض الضغكط األمنية المفركضة عمى - 

  0قمة التكمفة في الكقت كالجيد كالماؿ- 

إمكانية تقكيـ البرنامج مف الجيات ذات اال تصاص، ككذلؾ إمكانية تطكير البرنامج بما يتناسب - 

  0كاست دامات المستفيد

تاحة بيئة مناسبة لمتعمـ منطمقة مف قاعدة تقنية صمبة -   تشجيع النشء لئلسياـ في عممية التطكير، كا 

  0(39- 38، 2004ال ميفة،  )

ا تارت الباحثة لتصميـ مكقع مقرر التربية الصحية نكع المكاقع ذات البرمجيات المفتكحة ، لتتمكف مف 

اد اؿ التعديبلت البلزمة بعد إجراء التجريب االستطبلعي االفرادم كالزمرم عميو، كإلغنائو بكؿ جديد 

بالمستقؿ ، كلتزكيد طمبة المجمكعة التجريبية بأسماء المكاقع التي يطمعكا مف  بلليا بكؿ جديد في مجاؿ 

 0التربية الصحية

 :تصميـ المكاقع مف حيث آلية إعداد البرمجيات- ن3

 كتتصؼ بأنيا برمجيات تطبيقية سيمة االست داـ كقابمة لمتعديؿ: المكاقع ذات البرمجيات التكليدية- أ

ثارتيا لدافعية المتعمـ، كتكافرىا في معظـ  الدائـ، باإلضافة إلى ر ص ثمنيا ككفاءتيا العالية في األداء كا 

 –برنامج الجداكؿ االلكتركنية - برنامج تحرير النصكص )األجيزة الحاسكبية بم تمؼ أنكاعيا، مثؿ 

 ، كىي تفتح مجاالن كاسعان لئلبداع كالقدرة عمى التصميـ(برامج العركض كبرنامج تصميـ صفحات الكيب

كاالست داـ دا ؿ الفصؿ الدراسي، كىناؾ برامج عديدة تساعد عمى تصميـ كاجيات إبداعية كعمؿ 

 برنامج تصميـ صفحات :ارتباطات تشعبية، مع إضافة عنصر السيكلة في التنقؿ كالمتعة كالتشكيؽ مثؿ

 :االنترنت الغنية بالركابط المغذية لممحتكل مثؿ
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 ( Web Builder, Auto Play Meda Studio, Front Page, Coffee Cup Builder ) 

 يقصد بالكسائط المتعددة دمج عناصر التقنية كالصكت :المكاقع ذات برمجيات الكسااط المتعددة- ب

كالصكرة كالفيديك كالنص كالرسـ بجكدة عالية ُيضاؼ إلييا البيئة التفاعمية، التي تحرؾ المعمكمات في 

اتجاىيف مف البرنامج إلى المست دـ كبالعكس، كمف ثـ يمكف لبرنامج الكسائط المتعددة أف يككف أقكل 

 ككذلؾ يرتبط مفيـك 0كسيمة لكتابة البرامج التعميمية، كبرامج استعراض المعمكمات كتبادؿ األفكار

التكامؿ كالتفاعؿ،  حيث تست دـ برامج الكسائط المتعددة كثيران : الكسائط المتعددة بمبدأيف أساسييف ىما

مف العناصر بصكرة متكاممة في تصميـ البرمجية مثؿ النصكص كالصكر كالرسكمات بأنكاعيا ثابتة 

كمتحركة كالمؤثرات الصكتية، مما يؤدم إلى تنكيع المثيرات ، كزيادة انتباه المتعمـ كمف ثـ تفعيؿ التعمـ، 

كما أف ىذه البرامج تتيح فرصان عديدة لمتفاعؿ مف  بلؿ تحكـ المتعمـ في طريقة عرض المحتكل، 

كضبطو مف حيث الكقت كالتسمسؿ كالتتابع كال يارات المتاحة، مما يجعؿ التعمـ قائمان عمى نشاط المتعمـ 

يجابيتو  0كا 

كىكذا نجد أف ىذا النكع مف البرامج يؤدم إلى زيادة الدافعية نحك التعمـ كتككيف مفاىيـ أساسية كاتجاىات 

تقاف لمميارات كتعزيز لم برات المتكاممة  كالمكقع الذم 0(25-23، 2004السكيقي كا ركف، )ايجابية كا 

يبيف  (1)، كالم طط  صمـ مف قبؿ الباحثة لتدريس مقرر التربية الصحية ىك مف ىذا النكع مف المكاقع

 0أنماط تصميـ المكاقع
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 يكضح أنماط تصميـ المكاقع (1)الم طط رقـ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :يكجد ثبلث تقنيات أساسية ىي:  التقنيات المستخدمة في بناء المكاقع اإللكتركنية3-15

 ,Java Script, Java)كىي صفحات تُبنى بإحدل لغات الكيب مثؿ : الصفحات الديناميكية- ن1

HML)0 كتعمؿ ىذه الصفحات عمى ربط المكقع الذم صمـ مع قاعدة بيانات  اصة بالمكقع لجمب 

المعمكمات ال اصة أكال بأكؿ، كتمؾ المعمكمات ُتحدث مف قبؿ صاحب المكقع كذلؾ مف  بلؿ لكحة 

تحكـ ت كلو التحكـ في نطاؽ الذم يسمح بو المبرمج ، كأيضا حسب حاجتو، كيمكف ىذا األسمكب زكار 

 إال إف ىذا األسمكب ُيست دـ عادة في المكاقع الصغيرة كالمتكسطة 0المكقع مف التفاعؿ معو بشكؿ جيد

    0الحجـ، كال يصمح لممكاقع الكبيرة التي يزيد حجـ المحتكل فييا يكما بعد يكـ

 أنماط تصمٌم المواقع

من حٌث آلٌة 

 االعداد

من حٌث 

 إمكانٌة التطوٌر
من حٌث مسار 

 العرض

تصمٌم 

 خطً

تصمٌم

 متفرع

صمٌم ت

 هرمً

تصمٌم 

 مغلق

تصمٌم 

 مفتوح

تصمٌم 

 تولٌدي

تصمٌم 

ذات 

 وسائط

 

 ي
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 ركىي تقنيات تساعد في إدارة المعمكمات التي ُتداكؿ عب: است داـ تقنيات حمكؿ إدارة المحتكيات- ن2

اإلنترنت، كليس في بناء مكقع ض ـ عمى شبكة االنترنت، إنيا ببساطة نشرة الكتركنية صغيرة تجعؿ 

 باإلمكاف التحكـ الكامؿ بالمحتكل ميما كاف عدد مف يعممكف في إعداده كتأليفو، كما أنيا تحرر صاحب 

  لمفصؿةالمكقع مف سيطرة المبرمج أك المصمـ أك قيكد البرمجة المزعجة حيث تعطى لو الحرية الكامؿ

  0بيف المحتكل كالتصميـ كالتحرؾ بيف الصفحات كتكزيع المحتكل فيو

كتست دـ ىذه : كنحكىا ( Front Page)مثؿ : است داـ برامج التصميـ ال اصة بمكاقع االنترنت-ن3

 التقنية في تصميـ المكاقع كليس في بنائيا ، كفي حاؿ است داميا ببناء المكاقع ستنتج مكاقع ثابتة غير

 0(42- 40، 2001طكالبة، ) 0متغيرة كال متفاعمة مع زكارىا كما أف تكمفة تعديميا كبنائيا عالية جدان 

 :  الميارات الالزمة لتصميـ المكاقع ذات البرمجيات المتعددة الكسااط3-16

 :أف يككف المصمـ قادران عمى: الميارات التربكية- أ

  0جمع المادة العممية المراد نقميا إلى بيئة التعميـ    - 

  0تحديد طريقة عرض المحتكل المعرفي لمبرمجية- 

  0تحديد األىداؼ التدريسية لممحتكل كعرض أىداؼ المحتكل بعبارات كاضحة- 

 0ا تيار األنشطة كاألمثمة المصاحبة كالمتفقة مع المحتكل كاألىداؼ- 

 0تحديد طرائؽ التقكيـ المناسبة    - 

 : أف يككف المصمـ قادران عمى:الميارات التقنية- ب
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 0ا تيار البرنامج المناسب الست دامو في التصميـ أك لغة البرمجة التي يتقنيا- 

  0تحديد متطمبات برنامج التصميـ المست دـ- 

  0تحديد متطمبات تنفيذ التصميـ مف صكر، كعركض تفاعمية، كلقطات فيديك- 

    0ا تيار طريقة إ راج نصكص البرمجية، كتمييزىا مف حيث نكع ال طكط كاأللكاف

 : أف يككف المصمـ قادران عمى:الميارات التنفيذية- ت

  0ا تيار أنسب برامج التصميـ كالبرمجيات المبلئمة- 

 0تنفيذ  طكات اإلنتاج مثؿ تضميف النصكص كالصكر كاألصكات- 

  0دمج مككنات الكسائط المتعددة، كلقطات الفيديك- 

 0تنفيذ البرمجية استعدادان لبلست داـ- 

 0عرض البرمجية ال تبار كفاءة أدائيا- 

(Tse-Kian,2003,www.ascilite.org.au) 

امتمكت الباحثة جميع الميارات التربكية باإلضافة إلى بعض الميارات التقنية كالتنفيذية التي كاف يتقنيا 

المشارؾ في تصميـ المكقع اإللكتركني لمقرر التربية الصحية، أحد أدكات البحث الذم سنتحدث عنو في 

  0الفصؿ التالي

  : تعريؼ التربية الصحية3-17

 :  بأنيا(المنصكرم ) عرفتياالصحية التربية

 الصحية بالمعمكمات تزكيدىـ طريؽ عف كذلؾ. بصحتيـ يتعمؽ فيما كاتجاىاتيـ األفراد سمكؾ تعديؿ "ىي
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  0(1 ، 2013المنصكرم،  )  "ةكالمناسب الحديثة التربكية األساليب تباعاب ذلؾ كيتـ.المناسبة

 : بأنيا (مرتضى كالفيصؿ)بينما عرفاىا 

 عممية تعميمية ، تزكد الناس بمعرفة أساسية متعمقة بالصحة ، كتقكد إليجاد مكقؼ معيف كيمكف أف 

 يترجـ إلى ممارسة سمكؾ صحي سميـ، إنيا مككف أساسي ألم برنامج صحي، سكاء أكاف لمعمـك ، أـ

  0(11، 2008مرتضى كالفيصؿ ،  ) 0"لمجمكعات  اصة مثؿ العائبلت كاألميات كاألطفاؿ كالعماؿ

جزء ميـ مف التربية العامة كال تقتصر رسائميا أف يعيش الفرد في بيئة تبلئـ : بأنيا (سالمة)كيعرفيا 

الحياة الحديثة بؿ تتعدل ذلؾ الى اكتساب االفراد تفيمان كتقديران أفضؿ لم دمات الصحية المتاحة في 

المجتمع ، كاالستفادة منيا عمى أكمؿ كجو ككذلؾ تزكيد أفراد المجتمع بالمعمكمات كاإلرشادات الصحية 

المتعمقة بصحتيـ بغرض التأثير الفعاؿ في اتجاىاتيـ ، كالعمؿ عمى تعديؿ كتطكير سمككيـ الصحي 

 0( 2001،42سبلمة ، )0"لمساعدتيـ عمى تحقيؽ السبلمة كالكفاية البدنية كالنفسية كاالجتماعية كالعقمية

  تطبيؽ مجاؿ كاسع مف ال برات التعميمية ، بغية تسييؿ تكييؼ نمط:كيعرفيا بعض التربكييف بأنيا

 الحياة مع الممارسات الصحية الجيدة تكييفان طكعيان ، كىنا يبرز التشديد عمى الحاجة إلى التنكع الكاسع 

 في  برات التعمـ المتصفة بالمشاركة اإليجابية مف أجؿ التكصؿ إلى تقبؿ ش صي لميارات الصحة

 0(4، 2000كزارة التربية ، ) نقبلن عف 0الجيدة كممارستيا

 : كتستنتج الباحثة مف التعاريؼ السابقة لمتربية الصحية التعريؼ اآلتي

ىي جزء أساسي مف التربية العامة ، يقـك عمى أساس تكجيو سمكؾ األفراد كتثقيفيـ بالنكاحي الصحية 
بغية ات اذىـ مكاقؼ كاتجاىات إيجابية إزاء صحتيـ الش صية كالصحة العامة كالتأثير في سمككيـ 
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لتبديؿ العادات كالمكاقؼ السمككية الصحية السمبية لعادات كمكاقؼ سمككية إيجابية مف  بلؿ تعديؿ 
  0السمكؾ كتعمـ السمكؾ الصحي السميـ عبر برنامج صحي معد لذلؾ 

 : مبادئ التربية الصحية 3-18

 : تقـك التربية الصحية عمى بعض المبادئ التي ترتبط بعممية التعمـ كتسيـ في تعميـ التربية الصحية كىي

  0أغراض التربية الصحية- 

  0تصميـ رسالة التربية الصحية- 

  0عناصر كمجاالت التربية الصحية- 

  0مككنات التربية الصحية- 

  0مسؤكلية التربية الصحية- 

:  التربية الصحيةغراضأ-

:  إثارة اىتماـ الناس بالصحة كجعميـ يقدركنيا بكصفيا شيئان ثمينان يستحؽ ذلؾ عف طريؽ-       أ

 0إعطائيـ معرفة كاضحة كمبسطة لمحدداتيا كمتطمباتيا- ن1                  

: جعؿ الناس يشعركف -      ب

  0بمشكبلت صحة المجتمع كالعكامؿ المساعدة عمى نشكئيا ككيؼ يتـ تدبيرىا- ن1           

 0بحاجات صحة المجتمع ككيؼ يمكف إشباعيا - ن2          

:  مؽ كعي صحي لدل العمكـ يككف ضركريان مف أجؿ-     ت

 0تغيير المكاقؼ كالممارسات التقميدية ال اطئة فيما يتعمؽ بالصحة- ن1          

  0تحفيز العمـك إلتباع سمكؾ صحي سميـ كممارستو- ن2          

 0صحتيـتعميـ الناس ماذا يستطيعكف أف يفعمكا كأفراد كأسر كمجتمعات لتحسيف -     ث
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 :   صفات أغراض التربية الصحية

:        تتصؼ بمجمكعة مف المزايا ىي

   0كاقعية ال تستعصي عمى التحقيؽ- ن1     

  0يمكف الكصكؿ إلييا باإلمكانات المتاحة- ن2     

  0يجب أف تككف محددة بعبارات كاضحة كمفيكمة كال لبس فييا- ن3     

  0مرتبطة بشكؿ كثيؽ بالمشكمة التي تكضع مف أجؿ التعامؿ معيا- ن4      

  0قابمة لمقياس- ن5     

  0مرتبطة بالزمف ليتـ بسيكلة كيسر تقييـ مسيرة التقدـ عمى طريؽ تحقيقيا- ن6     

: تصميـ رسالة التربية الصحية -

  كيمكف أحيانا تكضيح ىذه الحقائؽ لؤلسر كالمجتمعات،إف الحقائؽ العممية ىي غالبان لمم تصيف      - 
كتعطي مف  بلؿ ، كنحتاج عادة لتطكير الحقيقة كصياغتيا في رسالة  اصة لتككف مفيدة لمناس، 

: الرسالة نصيحة لذلؾ فيي

  0تقترح شيئان عمى الناس أف يفعمكه- ن1     

  0تكضح ليـ لماذا يجب عمييـ فعؿ ذلؾ - ن2     

  0تحاكؿ التغمب عمى األسباب الشائعة لعدـ فعؿ ذلؾ- ن3     

  0تحاكؿ إعطاء النصيحة بطريقة مثيرة لبلىتماـ كمقبكلة كمناسبة مع ثقافة المجتمع- ن4     

  0ُيستيدؼ بيا عادة مجمكعة معينة مف الناس- ن5     

:   طريقة تصميـ رسالة التربية الصحية

 كترتكز مراحؿ تصميـ رسالة التربية ،       يتبع في تصميـ رسالة التربية الصحية مراحؿ منيجية
 :كىيالصحية عمى أسس عممية 
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  0صياغة الحقيقة بشكؿ رسالة بسيطة - ن1     

ا تبار الرسالة قبؿ تعميميا الكتشاؼ فيما إذا كاف الناس قادريف عمى فيميا كفعؿ  - ن2     

  0         ما تطمبو منيـ

إعادة كتابة الرسالة كفقان لممستجدات كالقياـ با تبارىا مرات متعددة حتى تصبح صحيحة كما  - ن3    

  0        ىك مطمكب

: عناصر التربية الصحية كمجاالتيا-

كتناقش مف  بلؿ برامجيا كمناىجيا مكاضيع ، تتعمؽ مجاالت التربية الصحية بنكاحي الحياة المتنكعة 
:  كتغطي بشكؿ عاـ المكاضيع كالمجاالت التالية،م تمفة كشاممة

النظافة الش صية -      أ

 0العادات الصحية السميمة-     ب

 0اتباع مبادئ العيش الصحي-     ت

 0التربية الغذائية-     ث

 0التربية الجنسية-    ج

 0التربية عمى تدابير األماف-     ح

 0التربية بما يتعمؽ بالمراضة-    خ

   0التربية الصحية النكعية-    د

 :مككنات التربية الصحية- 

ليست التربية الصحية في الكقت الحاضر كظيفة قائمة بذاتيا كلكنيا مدمجة ضمف     - 

 0متنكعة     النشاطات الكظيفية الم تمفة لميف 
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كالتربية الصحية إحدل مياـ العامميف في مجاؿ ال دمات الصحية ك صكصان أعضاء     - 

:       الفريؽ الصحي لمرعاية الصحية األكلية المؤلؼ مف 

  0مثاؿ األطباء:العامميف الطبييف - ن1       

  0مثاؿ الممرضات،القاببلت،الزائريف الصحييف : المساعديف الطبييف- ن2       

  0العامميف ذكم صمة بالصحة مثؿ العامميف االجتماعييف- ن3       

: يمكف لمتربية الصحية أف تككف إحدل مياـ الفئات التالية  - 

  0طبلب الطب كالتمريض كالعمؿ االجتماعي- ن4      

 0العامميف في المدارس مثؿ المعمميف،الممرضة،العامؿ االجتماعي- ن5      

  0قادة المجتمع كاألش اص المؤثريف  صكصان في المناطؽ الريفية- ن6      

 :لمتربية الصحية ثالثة مككنات رايسية ىي- 

 0الرسالة الصحية- ن3المتمقي      - ن2مربي         - ن1

 كىك الش ص الذم ُيعد  صيصا ألداء ،ىك المسؤكؿ عف إعطاء الرسالة التربكية لممتمقيف: المربي- ن1 
  0عمؿ التربية الصحية

 :    متطمبات المربي

 0الكفاءة-           أ

  0الش صية-         ب

 0السمكؾ الصحي-       ت

: المتمقي- ن2

 :يككنكاالمستيدفكف مف العممية التربكية الصحية كيمكف أف : ُيعرؼ المتمقكف بأنيـ       
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 0أفراد            - 

                      0مجمكعات           - 

  0عائبلت           - 

  0مجتمع           - 

:  المزايا التي يجب أف يعرفيا المربي عف المتمقي   

  0المينة، التعميـ ، ظركؼ الحياة ، الثقافة ، العادات كالتقاليد- ن1                 

-    الحكافز ، المكاقؼ ، كالسمكؾ المتعمؽ بالرسالة التعميمية- ن2                 

  : فكااد معرفة مزايا المتمقي5-2-2        

:  كىي مادة التربية الصحية التي يتـ نقميا لتصؿ إلى جميع المستيدفيف :  الصحيةالرسالة- ن3

  0كالجماعات في المجتمع                 األفراد

:    متطمبات الرسالة

: البيانات المعطاة يجب أف- ن1          

  0تككف صحيحة ، دقيقة ، كمقبكلة-                                أ 

  0كصفاتيا ال تتناقض مع تقاليد كأ بلقيات كثقافة المجتمع-                               ب

كاضحة ، كمناسبة لمعمر كالتعميـ كالقدرات العقمية كالبيئة االجتماعية  : مفيكمة- ن2          

  0             لممتعمميف

  0(تجذب انتباىيـ كحماسيـ )متكافقة مع حاجات المتمقيف - ن3         

التركيز عمى كقائع الحالة المكضكعية كالجكانب الساطعة لمسمكؾ الصحي  - ن4         

   لتجنب            السميـ، تقدـ عبلمات السمكؾ السيئ دكف تض يـ كدكف حقائؽ غير مؤكدة
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 0            العكائؽ كاالرتباؾ كاآلثار الم يفة

 0 مسؤكلية التربية الصحية مسؤكلية جماعية كليست مسؤكلية فردية:مسؤكلية التربية الصحية- 

: األطراؼ المسؤكلة عف التربية الصحية في المجتمع   

: عممية التربية لذا يجب إرشاد األبكيف إلعدادىـ مف أجؿ ليا المسؤكلية األكلى نحك: األسرة-ن1   

  0الكعي الصحي لمتطمبات كاستيفاء صحة األسرة-                                    أ

 0السمكؾ الصحي السميـ-                                    ب

  0 تعد استمراران كدعمان لمتربية الصحية التي بدأت في األسرة:المدرسة- ن2

:  تدعـ التربية الصحية لمعمـك بتطكر المجتمع كيككف ذلؾ بػ:المجتمع- ن3

  0البيئة الصحية النظيفة - أ
 : ظركؼ العيش المؤاتية كالتي  - ب

 تنفيذ  ك ىـ السمطات الصحية التي يقع عمى عاتقيا مسؤكلية ت طيط:مقدمك الخدمات الصحية - ن4
 0تقييـ ال دمات الصحية األساسية بما في ذلؾ التربية الصحيةك

مرتضى كفيصؿ، ) 0 تشارؾ في تنفيذ  دمات العمـك بما فييا التربية الصحية:منظمات المجتمع- ن5 
2008 ،37-48)0  

 سكؼ نتعرؼ عمى مبادئ التربية الصحية مرفقة باألمثمة مف  بلؿ المكقع المصمـ لمقرر التربيةك

  0الصحية مف قبؿ الباحثة

 : الصحية التربية أىداؼ 3-19

. الحديثة االكتشافات مع ـءيتبل بما كالمرض الصحة نحك جديدة مفاىيـ األفراد  إكساب-1

كسابيـ السميـ الصحي السمكؾ إلى األفراد كسمككيات كعادات اتجاىات تعديؿ-2  0االيجابية االتجاىات كا 

 0بيا كاالىتماـ الصحية أحكاليـ تحسيف نحك ليتيـؤكمس األفراد يدرؾ أف- 3
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. صحتيـ عمى الحفاظ في تساعدىـ ؽائكطر بأساليب األفراد تزكيد- 4

. العامة الكقاية ؽائطر نشر في المساىمة- 5

 كاالحتياجات األعضاء ككظائؼ اإلنساف جسـ مثؿ بالصحة المتعمقة كالحقائؽ المعمكمات تبسيط- 6
 0(1 ، 2013المنصكرم،  )   ".الغذائية

سكؼ نتعرؼ عمى ىذه األىداؼ مرفقة باألمثمة مف  بلؿ المكقع المصمـ لمقرر التربية الصحية مف قبؿ 

  0الباحثة

  :تدرس التربية الصحية بطرائؽ عدة نذكر منيا:  طرااؽ تدريس التربية الصحية3-20

 :حؿ المشكالت- أ

تعتمد ىذه الطريقة عمى رغبة الطالب في مكاجيتو لمشكمة صحية معينة كتعتمد عمى جيد الطالب 

 : كحماستو لمتكصؿ الى حقائؽ ىذه المشكمة ، كتتميز ىذه الطريقة بما يمي

  0زيادة القدرة عمى البحث كالقراءة العممية- 

  0تعكيد الطالب عمى التفكير المنظـ- 

  0إعطاء الطالب فرصة لمقياـ بعمؿ مستمر كالتدريب المتصؿ حكؿ مكضكع المشكمة- 

ما يتعممو الطالب مف ىذه الطريقة يثبت في ذىنو ، ألف العمؿ الذم قاـ بو كاف نابعان مف رغبتو - 

  0(150 ، 2001سبلمة،  )كإلشباع ميكلو 

 :المحاضرة-ب

 ىي طريقة تقميدية تعد مف أقدـ طرائؽ التدريس التي است دمت مف قبؿ المدرسيف لتدريس مجمكعات مف
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عادة النظر فييا لنتمكف مف أف نبني عمى ما ىك تقميدم ال أف نرفضو  الطمبة، لذا ال بد  مف تحسينيا كا 

 0(211، 2000القبل كناصر،  )لمجرد أنو تقميدم فحسب 

 : سرد القصص- ت

 تفيد ىذه الطريقة في التكجيو الصحي ألطفاؿ المرحمة االبتدائية إذ إنيـ مغرمكف بالقصص كالحكايات

كبإمكاف المعمـ أف يركم القصص التي تساعد عمى التفكير بالمشكبلت الصحية كالبحث عف حمكؿ ليا، 

كيجب أف ال يسمح لممظاىر المسمية لسرد القصص بأف تطغى عمى المغزل الصحي الذم يؤمؿ أف 

يستمده جميع التبلمذة مف القصة ، فالقصص اليادفة في التربية الصحية ىي التي تكضح أنماط السمكؾ 

  0(120، 2001سبلمة،)الصحي السمبي كاإليجابي ، بحيث يميز الطفؿ ىنا الفكارؽ بيف نمطي السمكؾ 

 :الكحدات التعميمية- ث

 يقكـ التعميـ بكساطة الكحدات التعميمية عمى مجمكعة مف األسس التي ينبغي مراعاتيا في تصميـ ىذه

 :الكحدات كبناء محتكياتيا أك است داميا كتقكيميا كأىـ ىذه األسس 

  0الكحدات التعميمية الصغيرة ليا مككنات مكتفية بذاتيا كتدعـ أغراض التعمـ اإلفرادم- ن1 

 0االىتماـ بالفركؽ الفردية في التعمـ بيف الطبلب- ن2

 0مراعاة االرتباط كالتتابع في بناء المعرفة كتنظيميا- ن3

  0است داـ كسائؿ كأدكات تعميمية متعددة كمتنكعة- ن4

 0المشاركة النشطة مف جانب الطالب- ن5
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 0التعزيز المباشر لبلستجابات- ن6

  0(248، 2001القبل كناصر،  ) 0كجكد استراتيجية معينة لتقكيـ إتقاف التعمـ المطمكب- ن7

مرتضى ) 0كفي ىذه الطريقة تفرد كحدات دراسية  اصة بالتربية الصحية في إحدل المكاد الدراسية

  0(120، 2003كالفيصؿ، 

 :التكضيحات العممية- ج

 كىي مف الطرائؽ التي تتضمف غالبان المشاىدة مف جانب الطمبة ، كمعظـ ما يشاىده الطمبة مف أشياء

بعيدة عف بيئتيـ الطبيعية أك تكضيح لفكرة أك حقيقة أك عممية معينة ، كيمكف لممدرس أف يست دـ 
است داـ  مستكيات متعددة متفاكتة مف حيث درجة الكاقعية كالتجريد في أثناء العرض كذلؾ عف طريؽ

، 2001الؿ كال برم،)0األشياء كالنماذج كالصكر كاألفبلـ كغيرىا مف الكسائؿ السمعية كالبصرية
 : كعمى المدرس قبؿ إجراء اإليضاحات العممية 0(33

  0أف يتأكد مف إعداد المعدات التي يحتاجيا قبؿ العرض العممي- 

 0أف يشرح ماذا سيفعؿ- 

  0أف يقكـ بإجراء اإليضاح العممي  طكة  طكة، كىك يشرح كبلن منيا- 

  نقبلن عف 0أف يناقش ما عرضو عمميان مع الطمبة في النياية ليتأكد مف فيـ كؿ طالب لما قدمو

  0(252،  2004فشتكي،  )

 : العركض العممية- ح

 ىي الدراسات التي تعتمد عمى التدريب كالمشاىدة كالتجربة كالبحث كالتربية العممية التي تمثؿ اإلشراؼ

 التربكم التي يقـك بيا المشرؼ التربكم، كالمتدرب  بلؿ مرحمة التطبيؽ بالمدراس، كلعؿ ىذا ينطبؽ عمى
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 0البيانات كاالستبيانات التي يقـك بيا الباحثكف ضمف دراساتيـ البحثية

ُيست دـ في تدرس التربية الصحية :  الكسااؿ التعميمية المستخدمة في تدريس التربية الصحية3-21

 :كسائؿ تعميمية عدة نذكر منيا

 :المعرض التعميمي- أ

كىك مجمكعة مف األعماؿ كالنشاطات الطبلبية ، التي تنظـ في المدارس كالمعاىد كالجامعات حيث إف 

فكرة المعارض التعميمية تعطي جانبان لم مؽ كاإلبداع لدل الطمبة كتساعد المدرسيف عمى ابتكار اتجاىات 

جديدة تسيـ في إيصاؿ الدرس مف جية ، كنشر أنكاع مف الثقافات مف جية أ رل ، كإلقامة المعارض 

 :الصحية التعميمية العديد مف الفكائد كىي

 يستفيد الطالب المشارؾ مف آراء المشاىديف كالزكار لممعرض بكصفيا فرصة لمزيد مف التجديد- ن1

   0األفضؿ في المرات القادمة

يستفيد الطالب بكصفيا  برة جديدة ، كما تعطييـ قابمية جديدة لبلطبلع عمى المعارض األ رل - ن2

 0لتضيؼ إلى حياتيـ العممية الشئ الكثير

 0تكجد المعارض الصحية التنافس بيف الطمبة لعرض أفضؿ إبداعاتيـ - ن3

الؿ  )0يعمؿ المعرض عمى إيصاؿ األفكار الصحية كالتربكية اليادفة في كقت قصير الى الزكار- ن4
  0(92، 2001كال برم ، 

 : المصكرات- ب

 :تزيد المصكرات  مف التفكير لدل الطمبة إذا ركعي في إنتاجيا تحديد الغرض كالقكاعد الفنية مثؿ 

  0العناكيف أف تككف ب ط كاضح-
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   0استعماؿ األلكاف المناسبة فييا- 

  0لئل راج الفني الجيد ليا- 

 :كاليدؼ مف است داـ المصكرات في العممية التعميميةىك

ثارة اىتماـ المتعمميف بو، كقد يقتصر المصكر عمى عرض بعض1  ػ عرض مكضكع أك فكرة جديدة كا 

. الصكر اليامة أك الكممات التي تتصؿ بالفكرة أك بالمكضكع

ػ تم يص أحد المكضكعات بعد االنتياء مف عرضو، بحيث يبرز المصكر النقاط اليامة في المكضكع 2

. كاألسئمة الرئيسية التي تمت دراستيا

ػ إبراز عناصر المكضكع تفصيميان، كذلؾ مف  بلؿ است داـ بعض الصكر أك الرسكـ البيانية بيدؼ 3

 0(182، 2008سرايا،  ) تكضيح العبلقة بيف ىذه العناصر كترتيب أىميتيا

 :المخططات البيانية كالجداكؿ- ت

تفيد في التعبير عف ظكاىر صحية أك بيئية كالتي تبيف نسبة انتشار التد يف أك نسبة اإلصابة بداء 

 0(21، 2001ببلج  )الميشمانيا في سكرية  بلؿ العقد األ ير مف القرف العشريف 

 :الكاريكاتير- ث

 ىي عبارة عف  طكط كرسكـ يسيؿ فيميا في أحياف كثيرة ، كذلؾ لما فييا مف بساطة كعركض لمصكر

كيشاىد القارئ في الصحؼ المتعددة عشرات أك مئات مف الرسـك الكاريكاتكرية، كىي قاعدة مميزة في حد 

ذاتيا ألنيا تضفي مفيكمان  بلقان ابداعيان لدل القارئ، كأثبتت كثير مف الدراسات فاعميتيا في التعميـ 

 كثٌر من  اكتسابتساعد عمىالرسوم الكارٌكاتٌرٌة فً كتاب العلوم أن  التً بٌنت فٌها (2010السماكم،)كدراسة 

 0المفاهٌم الصحٌة اإلٌجابٌةك المفاهٌم 
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 :النماذج كالعينات- ج

النماذج تعني جزءان معينان يشكؿ جسمان معركفان سكاء كاف ىذا الجسـ صغيران أـ كبيران عمى حد سكاء ، أك 

نمكذج جسـ اإلنساف مف الدا ؿ يكضح جميع أعضائو، أك العينات الطبيعية الحية كنماذج النباتات أك 

 0الثمار التي تست دـ في المعالجات الصحية المنزلية فتؤ ذ مف الطبيعة بشكميا الطبيعي

 :الممصقات- د

كتمؾ التي تنتجيا كزارة الصحة كالممصقات التي تشرح كيفية الكقاية مف األمراض كتفيد في إرساؿ العديد 

مف المعمكمات كالتكجييات لمناس كتعد مفيدة جدان لما تتصؼ بو مف إ راج فني جيد كمعمكمات مفيدة 

كسيمة ، كتمؾ التي تنتجيا كزارة الصحة كالممصقات التي تشرح كيفية الكقاية مف السؿ كاإليدز، 

كالبركشكرات التي تنتجيا المنظمات الصحية الدكلية كاليكنيسيؼ منظمة الصحة العالمية كمنظمة األمـ 

  0المتحدة لمطفكلة

:  عدة نذكر منيا لممصقات التعميمية كظائؼكؿ

 0(غسؿ اليديف، است داـ المنديؿ  )ػ ترغيب المتعمميف في اتباع سمكؾ غير مرغكب معيف 1

 0(الحج، الصكـ، التبرع بالدـ  )ػ تذكير المتعمميف بمكضكع ما 2

 0ػ إثارة انتباه المتعمميف نحك مكضكع دراسي ما 3

. ػ دعكة المتعمميف إلى زيارة المكتبات كالمتاحؼ كالمعارض4

. ػ إكساب المتعمميف بعض الميارات الفنية أك المغكية5

 0(68، 2008سرايا،  ) ػ تشيع أحيانان جكان مف البيجة التي تغذم نفكس المتعمميف، كتبعد عنيـ الممؿ6

 



   

- 87-  

 

 :الصكر مف الحياة الطبيعية- ذ

ظيار  كيقصد بيا األشياء أك المعالـ الحقيقية لمبيئة ، كما فييا مف نباتات كحيكانات كطيكر، كأغذية كا 

أشكاؿ بعض األمراض الجمدية ككيؼ يبدك شكؿ المريض المصاب باإليدز أك السؿ أك السرطاف ، إف 
إجراءات  ىذه ال برات تتيح لمطالب فرصة المبلحظة كتكسبو مكقفان كجدانيان كدكافع دا مية بضركرة ات اذ

 كىناؾ عدة فكائد يمكف تحصيميا مف إست داـ الصكر 0دا مية ضد األمراض المستعصية قبؿ حدكثيا 
: في العممية التربكية منيا

. تجسيد المعاني كال برات المفظية إلى مادية يمكف أف يدركيا المتعمـ بسيكلة "- 1

تؤدم إلى فيـ مكضكع التعمـ دكف الحاجة إلى لغة لفظية ، كليذا فإنيا تصمح لتعميـ الفئات التي ال - 2
. تحسف القراءة مثؿ األمييف كاألطفاؿ ما قبؿ سف الدراسة 

. تؤدم إلى التشكيؽ كشد إنتباه المتعمـ - 3

   ،2000، سبلمة.")صر الكقت البلـز لتكضيح بعض المفاىيـ التي يحتاجو المدرس لشرحيا لفظيا تت- 4

168)0  

 :كسيمة تعميمية ليا عدة انكاع ىي: الشفافيات- ر

 0 إلخ000ذات قناع منزلؽ- ذات أقنعة متمفصمة، - المزدكجة ، ذات الطبقات ، - المفردة ، - 

 :جياز السبكرة الضكايةيتـ عرض المعمكمات التي تكتب عمييا بكاسطة 

كىك مف ابسط كسائؿ االتصاؿ البصرم كأكثرىا استعماال في المؤسسات التعميمية حيث تعرض المادة 
العممية ضكئيا عمى الشاشة ك يست دـ في جميع المكاد الدراسية كالشفافيات الجاىزة المعدة مف قبؿ 

  .م تصيف
 : باآلتي جياز عرض الشفافياتيتميز

  .العادم يمكف استعمالو في ضكء الغرفة- 1
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  .يسمح لممحاضر أف يككف كجيا لكجو أماـ طمبتو- 2
 0إمكانية القياـ بسيكلو بتحضير الشفافيات مع است داـ األلكاف لتكضيح األمكر الميمة- 3

 نكعا مف التغيير في طبيعة عرض المعمكمات مما يثير ػ،يعطي كجكده أك أم كسيمة أ رل مساعدة- 4
 :، نقبلن عف المكقع اإللكتركني(2011 فرج ، عبد الحميد ك) الدافعية كاالىتماـ

http://yzghmfh.blogspot.com/2011/11/overhead-projector.html (  تاريخ الد كؿ
 0 (9/9/2014لممكقع  

:  الفيديك-ز

 كسيمة تعميمية مف الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة المست دمة في مجاؿ االتصاؿ قاـ بقفزة نكعية كبيرة في 
. سمسمة التطكر كالتقدـ التكنكلكجي التكاصمي

نجد أف بعض الكسائؿ يقتصر عمى عرض مثيرات أك تسجيؿ االستجابات أما الفيديك فيجمع بيف 
عطاء التغذية الراجعة كىذا ما جعؿ مف ىذه التقنية كسيمة تعميمية ليا مكانتيا المتميزة  المثيرات كتسجيؿ كا 

 . في العممية التربكية

 :مميزات الفيديك في العممية التعميمية- 

  0 يعرض برنامج الفيديك مثيرات متنكعة في آف كاحد-1
 0 ا تيار مكاف عرض برنامج الفيديك في العممية التعميمية كزمانو  حريةمعمميف كالمتعمميفلؿ -2

 :تقبلن عف المكقع اإللكتركني (2010البغدادم، 

 http://kenanaonline.com/users/Technology2011/posts/201863(   تاريخ الد كؿ لممكقع
16/5/2014) 0 

:                                                                                  التمفزيكف كالقنكات الفضااية- س

كسيمة تعميمية ناجحة، كالدليؿ عمى ذلؾ ارتباط األطفاؿ بو كؿ يـك مف  بلؿ مشاىدة األفبلـ الكرتكنية 

كقد أدرؾ التربكيكف أىمية التمفزيكف في العممية التعميمية، ف ططكا الستثماره في  ،كغيرىا مف البرامج

http://yzghmfh.blogspot.com/2011/11/overhead-projector.html
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  :التعميـ كالتعمـ لؤلسباب التالية

االعتماد عمى التمفزيكف إليجاد مناخ تعميمي أكثر فاعمية لقدرتو عمى بث العديد مف البرامج الحية - 1

  .المباشرة

 .تكفر التمفزيكف في كؿ مدرسة ككؿ بيت كليذا يجب االستفادة منو في البرامج التعميمية- 2

 مف اكتشافات عممية جديدة  عبر قنكاتو الفضائيةمكاكبة التطكر العممي عف طريؽ ما يبثو التمفزيكف- 3

  .كمف تطكر في مجاؿ التكنكلكجيا

  .سيؿ االست داـ حيث أنو ال يحتاج إلى ميارات كبيرة عند است دامو- 4

 تعيش في أماكف متباعدة ال يسيؿ تكصيؿ فرص التعميـ إلييا عف التي لطمبةيتيح تكافؤ الفرص ؿ- 5

  0طريؽ إنشاء المدارس التقميدية 

  . يمكف عف طرؽ التمفزيكف معالجة بعض المشكبلت التعميمية- 6
يساعد عمى إثارة اىتماـ التبلميذ كما يعمؿ عمى تركيز انتباىيـ نحك شاشتو الصغيرة، فيعمؿ عمى - 7

  .عدـ تشتيتيـ
يساىـ في جعؿ التعميـ أكثر فاعمية كذلؾ بما تتضمف برامجو مف بعض المؤثرات كالمكسيقى كطريقة - 8

  . اإل راج كالعرض كالمؤثرات الصكتية الم تمفة كغيرىا
نقبلن  (2012 مؼ اهلل، )0الخ000يعمؿ عمى تكفير الكقت كالجيد لممعمـ لتحسيف العممية التعميمية- 9

تاريخ الد كؿ  )http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/138375: عف
 0 (9/9/2014لممكقع  

: (الكمبيكتر)الحاسكب - ش  

 يعد كسيمة تعميمية متطكرة لنقؿ كتكزيع العديد مف المكاد الدراسية لما لو مف  صائص تجعؿ منو كسيمة

:                                                                      تعميمية فريدة كذات فاعمية ألنو
  0 كالكمبيكتريكفر  اصية التفاعؿ االيجابى بيف المست دـ- 1



   

- 90-  

 

  0يراعي الفركؽ الفردية- 2

:نقبلن عف المكقع (2010الفرماكم، ) 0الخ000يعمؿ عمى تنمية العديد مف االتجاىات التربكية- 3  

http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/154933( 11/8/2014تاريخ الد كؿ لممكقع) 0 

 :اإلنترنت-ص

 : نياأليمكف است داـ شبكة المعمكمات ككسيمة تعميمية ، 

تساعد في تكسع حدكد التعمـ ، حيث يمكف في أم مكاف تتكافر فيػو شبكة المعمكمات ، كعف طريؽ  -1

است داـ الكسائط المتعددة التي تسيؿ التعمـ ، كتجعمو ممتعان لممتعمـ كفي جميع المراحؿ الدراسية ، فيي 

ال ترتبط بفصؿ دراسي في مكاف محػػػدكد ، بؿ تتجاكزه لتسمح لمطالب بمكاصمة التعمـ ، كتشجيعو عمى 

 . زيادة معرفتو العممية

تسمح لممتعمـ بنشر نتائج بحثو مف  بلؿ المشاركة في أحد المكاقع المتكفرة عمى االنترنت ، فيي - 2

 . تعمؿ كدار نشر مجانية

عرض المحتكل عمى ىيئة نصكص متشعبة ، مثؿ شبكة النسيج العالمية ، كىي بذلؾ تساعد المتعمـ -3
عمى متابعة تسمسؿ كتفرع محتكل المكاضيع التي يبحثيا ، كباألسمكب الذم يريده ، في حيف أف الفصكؿ 

 . الدراسية التقميدية تفتقر ليذه ال اصية
تدعـ شبكة االنترنت التعمـ عف بعد ، حيث يكجد العديد مف المقررات بمركنة المحتكل كالكقت - 4

لمدراسة ، كما أف المعمـ يحصؿ عمى تقكيـ ألدائو ، كتمكف االنترنت كبلن مف المعمـ كالتمميذ باالتصاؿ 
 . المتزامف ، كغير المتزامف بشكؿ جماعي أك فردم ، كىذا يضفي بعدان جديدان عمى أساليب التعمػػـ

قدرة االنترنت عمى تفريد التعميـ ، فالمتعمـ ي تار المحتكل كالكقت الػػػذم يناسبو ، كما أنو ي تار  -5
الكسائط كالكسائؿ التعميمية ، كمصادر التعمـ ككسائؿ التقكيـ التي يرل أنيا تساعده في تحقيؽ تعمـ 

كعرض المحتكل في االنترنت عمى ىيئة كسائط متعددة يست دـ فييػا الصػكت كالصػكرة كالحركػة ، أفضؿ
كالنص ، بحيث يتـ مراعاة الفركؽ الفردية بيف التبلميذ ، كالتقكيـ في االنترنت ال يقتصر عمى المعمـ ، 
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 0فيناؾ تقكيـ الزمبلء ، كالمتكاجديف في أماكف جغرافية م تمفة ، كذكم ال برات الم تمفة أيضان 
  :نقبلن عف المكقع (2013المحيسف، )

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6168   (   تاريخ الد كؿ لممكقع
9/9/2014) 0 

است دمت الباحثة عدة طرائؽ  في ايصاؿ المفاىيـ التي احتكل عمييا مقرر التربية الصحية لتدريسو 
 : لطمبة المجمكعة التجربيية بكساطة المكقع االلكتركني منيا

في فصكؿ مقرر التربية الصحية التي اشتممت عمى االمراض لمعرفة كيفية : طريقة حؿ المشكبلت- 
 0القضاء عمييا أك الحد مف انتشارىا

في فصكؿ مقرر التربية الصحية التي اشتممت عمى أنكاع السمكؾ االيجابية منيا : طريقة سرد القصص- 
   0كالسيئة، لشرح النتائج عف كبل النكعيف

 فيـ مكضكع التعمـ دكف الحاجة في كاست دمت معظـ الكسائؿ التعميمية المستعرضة سابقان لتساعد الطمبة
 0000إلى لغة لفظية

 : (المكاقع اإللكتركنية) العالقة بيف التربية الصحية كالشابكة 3-22

لقد شيدت األعكاـ القميمة الماضية تطكرات في الحصكؿ عمى المعمكمات مع زيادة قدرة األجيزة 

الحاسكبية كربطيا مع بعضيا بعضان لتككف شبكة تستطيع فييا األجيزة أف تتبادؿ الممفات كالتقارير 

كالبرامج كالتطبيقات كالبيانات كالمعمكمات سميت بالشابكة ، كتحتكم الشابكة عمى آالؼ المكاقع 

اإللكتركنية التي تتعمؽ بمجاؿ الصحة كالتربية الصحية كالتثقيؼ الصحي، التي تقدـ بطرائؽ كأساليب 

 0متعددة كمشكقة

 :أىمية استخداـ الشابكة- 

 :تست دـ الشابكة مف أجؿ

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6168
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  0تكفير الكقت كالماؿ- 1 

 0(000بنكؾ المعمكمات ، الطب كالصحة، التعميـ، اليندسة ، )تعميـ الفائدة مف المكاد العممية - 2 

                   0(بيع ، شراء، تحكيؿ، حسابات، مراسبلت،)فكائد تجارية - 3 

 0(ثقافية، عممية، ترفييية)فكائد - 4 

 :كتقـك الشابكة بدكر ميـ في التربية الصحية لمطمبة مف  بلؿ

  0التكجيو-1                    

  0كاإلرشاد- 2                   

الذم يمكف أف يفيد الطالب كالباحث ، فمثبلن عندما يطمب مدرس مف طبلبو الحصكؿ عمى معمكمات  

تتعمؽ بمرض معيف مف  بلؿ است داـ الشابكة كؿ بطريقتو ، فيمكف أف يحصمكا عمى معمكمات مف 

مصادر متباينة كمكاقع م تمفة ، كىنا يمكف لممدرس اف ينسؽ العممية التربكية في إثارة نقاط النقاش عف 

 :المرض كسببو ، بطرح عدة أسئمة

 ىؿ سبب المرض فيركس؟               - 

 ىؿ سبب المرض جرثكـ؟               -

 كيؼ ينتقؿ المرض؟               -

 ىؿ المرض معدم أـ ال؟              -

 كيؼ يتـ الكقاية مف اإلصابة بيذا المرض؟             - 
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 ما أنماط السمكؾ التي يجب ات اذىا لمكقاية مف المرض؟             - 

 ما كاجباتنا نحك المجتمع لحماية أفراده مف اإلصابة بالمرض؟            - 

 كيؼ تنقؿ ىذه المعارؼ كىذه الرسائؿ الى المجتمع؟            - 

كبعد ذلؾ عمى المدرس أف يكجو طريقة النقاش بتفاعمية ُيشرؾ جميع الطمبة مف  بلليا ، كيتـ الحصكؿ 

عمى المعمكمات األساسية التي ُتعد  بلصة لما يتكصؿ اليو الطمبة بطرائؽ متعددة كأساليب مشكقة فمف 

، نقبلن عف المكقع (2003المكسى،)ىذا المثاؿ البسيط تتضح أىمية الشابكة في مجاؿ التربية الصحية 

تاريخ د كؿ المكقع )  www.riyadeheda.org.sa/alan/fantok/12.htm:http//: اإللكتركني

12/9/2014)0 

 :استخداـ الشابكة في مجاؿ التعميـ كالتعمـ عف بعد لمتربية الصحية- 

 يمكف تم يص الفكائد التي تقدميا الشابكة في مجاؿ التعميـ كالتعمـ عف بعد لمتربية الصحية عمى النحك 

تتيح لمطمبة الكصكؿ إلى كؿ المعمكمات كقكاعد البيانات كالتحدث مع زمبلئيـ مف الطمبة - 1: التالي

رساؿ أسئمة في البريد اإللكتركني  عمى اليكاء مباشرة ، كالمشاركة في جماعات التحاكر اك النقاش، كا 

  0(350، 2004سالـ،  )لممشرؼ األكاديمي 

ُتعد الشابكة آلية تكصيؿ سريعة كمضمكنة لمكسائط التعميمية إلى الجيات المعنية، فيمكف است اميا - 2

مثبلن في تكزيع الكسائط التعميمية التقميدية كالمادة المطبكعة لممقررات الدراسية كالنصكص حيث تحكؿ 

  0(13 ، 2002البسيكني، )إلى صفحات بيانات كي يستطيع الدارسكف الكصكؿ إلييا 

تزكد الطمبة بمسارات لتحديد مكقع المعمكمات المتعمقة بمكضكع معيف مف أجؿ المراجعة، كما أنو في -3

حالة صعكبة الكصكؿ إلى إحدل المكتبات أك تعذره لمحصكؿ عمى معمكمات إضافية حكؿ مكضكع أك               
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بحث ما، فإنيا تربط الباحث بقراءات إضافية عمى الشابكة كاإلفادة مف كتمة المعمكمات المتكفرة عمييا أك 

   0تكصمو إلى قكاعد البيانات

 سالـ،                                                                  )تنظـ لقاءات بيف المدرسيف االكاديمييف كطمبتيـ عمى اليكاء مباشرة بتكمفة عادية - 4 

 2004 ،331)0       

 : الميارات التي يجب تكافرىا في مستخدمي الشابكة 

              :    يجب أف تتكافر في مست دمي الشابكة عدة ميارات نذكر منيا

 :ميارات البريد اإللكتركني-1

 مف البريد العادم القديـ الذم يسمى  البريد الحمزكني أك السمحفائي  عيعتبر البريد االلكتركني أسر

بينما يمكف أف تنتقؿ الرسالة حكؿ . ، بمرات عديدة جدان (ألنو أشبو ما يككف بسرة الحمزكنة أك السمحفاة  ) 

. العالـ بأكممة تقريبان  بلؿ دقائؽ فقط بكاسطة البريد اإللكتركني 

 كما ،بكةاكيمكف االستفادة مف البريد االلكتركني في تبادؿ الرسائؿ كالممفات بيف مست دـ كآ ر عبر الش

 أف تتصكر الكـ الكبير مف الفكائد نا كؿ،أف البريد االلكتركني يعتبر قميؿ التكمفة مقارنة بالبريد العادم

. المجنيو مف  بلؿ است داـ البريد االلكتركني

 :لبريد االلكتركنياكمف مميزات 

بكة حيث يحتفظ ا يمكنؾ االطبلع عمى البريد المكجو اليؾ مف أم مكاف في العالـ لدل اتصالؾ بالش-أ

. مقدـ  دمة البريد االلكترني بالرسائؿ المكجية إليؾ في صندكؽ بريد م صص لؾ عنده

عندما تقـك باالتصاؿ فإنؾ تبحث في صندكؽ البريد ال اص بؾ المكجكد في جياز الحاسب اآللي - ب 

 . ال دمةال اص بمقدـ
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  يمتاز بسرية عالية بحيث يضمف لؾ مقدـ ال دمة بأف الرسائؿ المكجة لؾ ال يستطيع أحدان االطبلع -ت

عمييا مف  بلؿ تقنية  اصة تست دـ بيف جيازم الحاسب اآللي لدل المست دـ كجياز الحاسب اآللي 

  0لدل مقدـ ال دمة

يست دـ ككسيمة اتصاؿ بالم تصيف مف م تمؼ دكؿ العالـ كاالستفادة مف  براتيـ، كاتجاىاتيـ في - ث

  0شتى المجاالت

ربط ممؼ نص مع الصكر إلظيار سراية مرض : مثبلن  )يمكف ربط ممفات إضافية بالبريد اإللكتركني - ج

 المكسى،)معيف ، اك إرفاؽ ممؼ صكتي أك رقمي أك فيديك يبيف مكاضع االصابة بم تمؼ األمراض 

: ، نقبلن عف المكقع اإللكتركني ( 2003 

//www.riyadeheda.org.sa/alan/fantok/12.htm:http (12/9/2014تاريخ الد كؿ لممكقع)0  

 :ميارات التصفح- 2

 يتـ تصفح مكاقع اإلترنت مف  بلؿ ما يسمى بصفحات اإلنترنت ، إذ يتـ استعراض المعمكمات كالبرامج

التي يتـ نشرىا في مكاقع اإلنترنت الم تمفة ، كذلؾ عبر البكابات التي تساعد مست دمي اإلنترنت في 
  0عمميات التصفح كالبحث عف المعمكمات بكافة صكرىا

كيتـ التصفح لمبحث عف المعمكمات كالكتابات كالرسكمات الم تمفة مف  بلؿ است داـ أحد برامج 
 Fire Fox كبرنامج الفير فككس Netscapeالتصفح، كمف أشير برامج التصفح برنامج نيتسكيب

   Internet explorerكبرنامج مستكشؼ إنترنت إكسبمكرر 

 :ميارات مجمكعات األخبار- 3

 ىناؾ آالؼ مف مجمكعا ت اآل بار عف كؿ مكضكع مف المكضكعات التي يمكف تصكرىا كتناقش كؿ

 .كغيرىاالطبية كاليندسية ك  الصحية المكضكعات: مجمكعة مف مجمكعات األ بار مكضكعان معينان مثؿ
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 يمكف مف  بلليا التعرؼ عمى ماىك جديد حكؿ العالـ كتبادؿ اكما أف لككاالت اال بار مكاقع  اصة بو

نو باإلمكاف معرفة احكاؿ الطقس كالمستجدات السياسية كاالقتصادية أؼ، اال بار بيف مراسمي الككاالت

. حكؿ العالـ كفي أم جزء منو

 كالمجبلت الشابكة عمى ان لكتركنيإكما أنو مف الممكف تصفح الصحؼ التي اصبحت في الغالب متاحة 

. بجميع انكاعيا

: كتقسـ مجمكعات االخبار إلى اقساـ اىميا

كقد تككف . كىي نقاشات عامة االتجاىات تتضمف م تمؼ أنكاع المقاالت : ( alt )  البديؿ-أ      

بعض المقاالت المكجكدة في ىذه المجمكعة مف مجمكعات األ بار مسيئة لبعض الناس أك 

. حذفيا كعدـ نشرىاجارحة ليـ ، فيجب 

جارية تكىي نقاشات عف األعماؿ كعادة ماتككف عف االعماؿ اؿ : ( BIZ ) تجارية- ب       

.  كيسمح باإلعبلف في معظـ أنكاع مجمكعات األ بار التجارية ىذه

تعمقة بأجيزة ـتناقش ىذه المجمكعة كثير مف األمكر اؿ : ( COMP ) الحاسب اآللي- ت      

كتعتبر ىذه المجمكعة مصدران جيدان لمحصكؿ عمى الدعـ الفني فيما .  كعمكمو كبرامجو حاسباؿ

. يتعمؽ بمشاكؿ الحساب 

يجد القارئ في ىذه النقاشات المكاضيع التي تتعمؽ بأمكر األنشطة  : ( REC ) الترفيو - ث      

. الترفييية ، كتككف رسائؿ ىذه المجمكعات لممتعة كالتسمية أكثر مف أف تككف لمفائدة

  مجمكعاتيناقش ىذا القسـ مكضكعات متفرقة قد تشترؾ فييا فئات : ( MISC ) متفرقات -ج

 كقد يجد القارئ كثيران مف ىذه المكضكعات التي تتـ مناقشتيا في ىذه ، اال بار األ رل      

. المجمكعة قد نكقشت في مجمكعة األ بار البديؿ

 اجتماعية يجد القارئ في ىذه المجمكعة نقاشات لقضايا كمكضكعات : ( SOC )  اجتماعية-ح      
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الثقافات العالمية ، كالمكضكعات السياسية الم تمفة ، كما تحتكم ىذه المجمكعة عمى : بما في ذلؾ 

 :، نقبلن عف المكقع اإللكتركني (2007الداكد، )معمكمات عف مناطؽ م تارة في العالـ 

http://islaamlight.com/almosimiry/index.php?option=content&task=view&id=5949  

 0(12/9/2014)لمكقع ؿتاريخ الد كؿ )

 :ميارات برامج المحادثة-4

أكثر في   كيمكنؾ إجراء محادثة مع ش ص كاحد أك، الشابكةىي أقدـ أنكاع الدردشة ك أشيرىا عمى 

 ، فعندما تكتب نصان عمى شاشة جياز الحاسب اآللي الذم تست دموابكةالكقت ذاتو مف  بلؿ الش

 كبما أنو يتـ انتقاؿ النص بشكؿ ،سيظير ىذا النص عمى شاشة كؿ ش ص مشارؾ في ىذه المحادثة 

. بكة ابكة  فمف تحتاج لمكصؿ عالي السرعة لتست دمو عمى الشاسريع عبر الش

يمكف مف  بلؿ ىذه السمو عمؿ كحدات نقاش حكؿ مكاضيع عممية أك التدريس لمجمكعة مف الطبلب 

لشاشة كغيره الكثير مف ا عمى بكتبحيث تككف الصمة بيف الطالب ك المدرس مف  بلؿ الحكار المؾ

  . دمةالفكائد التي قد يحتاجيا المست دـ مف  بلؿ است داـ ىذه اؿ

كيرل كثير مف الباحثييف أف ىذه ال دمة تأتي في المرحمة الثانية مف حيث كثرة االست داـ بعد البريد 

 :اإللكتركني كىذا يرجع إلى الميزات التالية

 تكفر إمكانية الكصكؿ إلى جميع األش اص في جميع أنحاء Internet real chat (IRC) دمة - أ

  0العالـ في كقت آني، كما يمكف است دامو كنظاـ مؤتمرات زىيد التكمفة

  0إمكانية تككيف قناة كجعميا  اصة لعدد محدكد كمعيف مف الطمبة كالمدرسيف- ب

  0(96، 2005المكسى كمبارؾ، )إنيا مصدر مف مصادر المعمكمات مف شتى العالـ - ت

  أكمقر الجامعة)كيمكف است داـ المحادثات في التعميـ كما في حاالت بث المحاضرات مف المركز 

http://islaamlight.com/almosimiry/index.php?option=content&task=view&id=5949
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إلى أم مكاف في العالـ في كقت محدد، كاستضافة ال براء كالم تصيف لمرد عمى استفسارات  (الكزارة مثبلن 

مف  بلؿ قنكات  اصة لعممية التعميـ كالتعمـ بجانب غرؼ  (أك جمعيان كما في المؤتمرات- فرديان  )الطمبة 

التقاش المتاحة عمى الشابكة ، كما يمكف است داـ ال دمة في عقد االجتماعات بكساطة الشابكة عمى 

المستكل المحمي اك القطرم أك الدكلي، باإلضافة إلى است داـ ىذه ال دمة في عرض الكثير مف 

   0(2005،51عبد الحميد، )التجارب العممية 

: (الصفحات االكتركنية  )الحكار مف خالؿ الكب  ميارة - 5

 كتعتبر ىذه الميزة مف الميزات الجديدة عمى الشبكة العنكبكتية بحيث يتمكف المست دـ المساىمو في انشاء

المعمكمات التي تتضمنيا الصفحة كيظير ذلؾ جميان في المنتديات التي يمكف لممست دـ المشاركة في 

طرح افكارىا كنقاشاتيا بحيث تظير المشاركة عمى الصحفة مباشرة ككأنيا جزء مف أجزاء الصفحة 

. االلكتركنية

 :ميارات البحث عف المعمكمات-5

 بالشكؿ الشابكةداكات البحث كمحراكت البحث مف أىـ األمكر التي يجب فيميا لبلستفادة مف أتعتبر 

االفضؿ حيث تمكف المتصفح مف الكصكؿ لممعمكمات المطمكبة بشكؿ سريع كمريح كفي الكقت نفسو 

ت فؼ مف الضغط عمى الشبكة فمف دكف محركات البحث فأف الباحث كمف يبحث عف قشة في  ضـ 

. بحر مف المعمكمات

إف اتقاف الميارات السابقة يجعؿ الحصكؿ عمى المعمكمات مف الشابكة سيبلن كسريعان رغـ  كثرة مكاقعيا \

  0كتنكعيا

 الشابكة بمكاقعيا الم تمفة يمكف أف يككف ليا أثر ميـ في نشر الكعي الصحي يتضح لنا مما سبؽ أف

 /في المجاؿ الصحي، كفي مجاالت أ رل تتعمؽ بشتى أنكاع العمـك التربكية كالت صصات التعميمية



   

- 99-  

 

التعممية المتنكعة ، لذا أشار بعض الباحثيف إلى أف الشابكة بمكاقعيا الم تمفة سكؼ تقـك بدكر كبير في 

تغيير الطريقة التعميمية المتعارؼ عمييا في الكقت الحاضر كب اصة في التعميـ الجامعي العالي ، لذا 

أجرم الكثير مف األبحاث في مجاؿ التعميـ اإللكتركني لكحدات تعميمية لمكاد تعميمية م تمفة كلمراحؿ 

دراسية م تمفة كفي بمداف عربية كأجنبية تـ ذكرىا في الدراسات السابقة لمعرفة مدل نجاح طريقة التدريس 

: ، نقبلن عف المكقع اإللكتركني (2003المكسى،) 0عبر المكاقع االلكتركنية مقارنة بالطريقة التقميدية

//www.riyadeheda.org.sa/alan/fantok/12.htm:http (12/9/2014تاريخ د كؿ لممكقع)0    

كىكذا نككف قد استعرضنا لمحة عف التعميـ االلكتركني مف حيث تعريفو، كأنكاعو، كأدكاتو، كأىدافو، 

يجابياتو كسمبياتو ، ككذلؾ تعريؼ المكاقع االلكتركنية، كأنكاعيا ، كمزاياىا، كالميارات البلـز تكافرىا في  كا 

المصمـ لتصميميا ، كالتقنيات البلزمة لبنائيا ، كأيضان تعريؼ التربية الصحية كأىدافيا كمبادئيا كطرائؽ 

   0الحقان بناء أدكات البحث كتطكيرىا في  تدريسيا كالعبلقة بينيا كبيف المكاقع االلكتركنية  قبؿ الشركع
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 : مقدمة4-1 

ُيعتمد في كؿ بحث مف األبحاث التربكية في تحقيؽ األىداؼ المكضكعة لحؿ المشكمة التي ُأجرم مف 

أجميا البحث إلى مجمكعة أدكات بحثية يقـك الباحث ببنائيا كتطكرييا كالتأكد مف صدقيا كثباتيا كتجريبيا 

استطبلعيان كفرديان كزمريان إل راجيا بصكرتيا النيائية لتنفيذىا عمميان، كىذا ما قامت بو الباحثة في بناء 

 0أدكات بحثيا

 : أدكات البحث4-2

 : المكقع اإللكتركني المصمـ عمى شبكة االنترنت4-2-1

مٌغا باٌت  (1500)بحجز مساحة اقع اإلنترنت قامت الباحثة بالتعاون مع متخصص فً مجال تصمٌم مو

على الشبكة العنكبوتٌة لموقع ASP-PHPمع دعم قواعد البٌانات وحسابات برٌدٌة مع دعم لغات البرمجة 

ومن ثم تم توسٌع المساحة من  (2011/ 9/ 11)بتارٌخ  (( Healthy-edu.com الكترونً باسم 

مقرر التربية ) حيث ُنزؿ البرنامج التعميمي  (15/10/2011) مٌغا باٌت بتارٌخ  (3000)إلى  (1500)

  0عمى ىذه المساحة(الصحية لطمبة السنة األكلى معمـ صؼ في كمية التربية األكلى جامعة البعث

نتاجو  : مراحؿ تصميـ البرنامج التعميمي المتعدد الكسااط الخاص بالمكقع االلكتركني كا 

 القبل كآ ركف ، )صمـ كفؽ ما حدد : تصميـ سيناريك البرنامج التعميمي لمقرر التربية الصحية- أكالن 

2006 ،338 -339)0 

 0تحديد األىداؼ العامة لممقرر- 1

 قامت الباحثة بصياغة األىداؼ السمككية لكؿ فصؿ مف فصكؿ:صكغ األىداؼ السمككية كتقكيميا- 2

 0(9، 2008مرتضى كالفيصؿ،)،مقرر التربية الصحية المشتقة مف األىداؼ العامة لمقرر التربية الصحية
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  0تحميؿ المحتكل كترتيب المادة الدراسية- 3

  0كتابة إطارات البرنامج التعميمية كالتقكيمية- 4

 0تجريب البرنامج فرديان كزمريان كجماعيان - 5

إلى برنامج  (3)أم تحكيؿ البرنامج الكرقي الممحؽ : البرمجة اإللكتركنية لمقرر التربية الصحية- ثانيان 

الكتركني، إذ قامت بيذه الميمة مبرمجة في مركز باسؿ لممعمكماتية بمدينة حمص ذات ال برة الكاسعة 

 المعد لمغايات التعميمية ، كىك برنامج الست داـ الكسائط المتعددة  ( Auther Ware)ببرنامج التأليؼ 

 (Multimedia) كيست دـ عمى ثبلثة أشكاؿ ،: 

  0تصميـ برنامج تعميمي كامؿ- ن1

  0تصميـ برامج جزئية يمكف استدعاؤىا في أم كقت- ن2

 0(111 ،1999 ، نقبلن عف مصطفى ، 78 ، 2008السفره جي ،  ) 0تصميـ مكتبات تعميمية- ن3

 :االحتياجات الالزمة إلنتاج البرنامج التعميمي متعدد الكسااط 

 :يمكف تمثيميا بالشكؿ اآلتي 

 ( 2)مخطط رقـ 

 يمثؿ االحتياجات الالزمة إلنتاج البرنامج التعميمي متعدد الكسااط

 

 

 

 

 القوى - 1

 عنا صر -3              البشرٌة

              الوسائط

أجهزة - 2

 الحاسوب

 البرمجٌات- 4



   

- 102-  

 

كىـ مت صصكف في المادة العممية كتكنكلكجيا التعميـ عمكمان كالتصميـ لممكاد التعميمية :القكل البشرية-1

  0 صكصان، إضافة إلى فنييف مت صصيف في البرمجة الحاسكبية كفريؽ  اص بالتقكيـ

يجب أف تككف ذات مكاصفات  اصة ، كبيا الكركت اإلضافية ال اصة بالصكت : أجيزة الحاسكب-2

  0كالفيديك، كالكاميرات الرقمية ػ كالتمفزيكف

،  ةكىي البرامج التي تست دـ في التنفيذ مثؿ برامج الكتابة كأنكاع ال طكط الم تمؼ: البرمجيات-3

PhotoShop & Power Point كاألثركير ، (Auther Ware) 0 

 كىي النص، كالصكت، كالصكر بأنكاعيا، كالحركة، كالرسكـ المتحركة،: عناصر الكسااط المتعددة- 4

 0(242، 2001منصكر، )0كأشرطة الفيديك

 :كقد حرصت المبرمجة عمى احتكاء البرنامج أربعة أنكاع مف التصاميـ الييكمية لمتجكؿ دا مو ىي

  0التصميـ ال طي- ن1

  0التصميـ المتفرع- ن2

  0التصميـ الحمزكني- ن3

 0(305-304 ، 2006القبل كآ ركف ،  )التصميـ ذك المسارات المتعددة - ن4

اتبعت الباحثة عند تصميـ البرنامج المعايير العامة كال اصة إلنتاج البرامج الجيدة كما حددىا 

 :كىي ( 274 -272 ، 2004عيادات،)

ينبغي أف تككف كاضحة كمصاغة صياغة جيدة كقابمة لمقياس كأف تعرض في بداية : األىداؼ-  ن1 

  0البرنامج 
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  0يجب أف يككف مناسبان لمستكل المتعمـ مف حيث العمر كال مفية الثقافية : المحتكل - ن2

  0تعمـ الميارات القبمية قبؿ االنتقاؿ بالمتعمـ إلى مفاىيـ كميارات جديدة- ن3

مادة عممية،أمثمة ، تدريبات ، )ينبغي أف يككف إيجابيان بيف المتعمميف ك محتكيات البرنامج : التفاعؿ - ن4

 ،  (أسئمة، مساعدة

 0ينبغي أف تترؾ بعض الحرية لممتعمـ لمتحكـ في محتكيات البرنامج: تحكـ المتعمـ في البرنامج- ن5

يفضؿ أف يبدأ البرنامج بما يجذب انتباه المتعمـ كذلؾ باست داـ الرسـك : جذب انتباه المتعمـ - ن6

  0كال طكط كالرسكـ المتحركة كالصكت

يجب أف يتكافر في البرنامج عدد كاؼ مف األمثمة المتنكعة كالمتدرجة مف : تنكع األمثمة ككفايتيا- ن7

  0السيؿ إلى الصعب

  0في عرض التدريبات: البعد عف الرتابة المممة- ن8

  0يجب أف يتكافر في البرنامج تدريبات كافية كمتنكعة عمى المادة التعميمية: تنكع التدريبات ككفايتيا- ن9

 يحسف أف تتكافر في البرنامج بصكرة سريعة بعد استجابة المتعمـ بالنسبة لئلجابة  : التغذية الراجعة- ن10

 0     الصحيحة أك الغمط عمى حد سكاء

  0البد أف تككف متنكعة سكاء بالنسبة لمعبارات أك الصكر أك الرسكـ:  تنكع التغذية الراجعة- ن11

 حسب استجابة المتعمـ كيجب أف تقمؿ ىذه المساعدة بصكرة تدريجية حتى ال : المساعدة المناسبة- ن12

  0     يصبح المتعمـ اتكاليان 

 مادة التش يص كالعبلج المناسب في حاؿ تكرار المتعمـ الغمط نفسو ، كمف أنكاع العبلج تقديـ- ن13
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  0     عممية كأمثمة جديدة مرتبطة بالمكضكع لمتدريب عمييا

 يجب أف يكفر البرنامج ا تباران في نياية كؿ جزء منو لقياس ما تعممو المتعمـ، : اال تبار المناسب- ن14

  0      كما حققو مف أىداؼ ، كاف تتكافر فيو التغذية الراجعة كأف يتدرج مف السيؿ إلى الصعب

 :المعايير األساسية التي ينبغي مراعاتيا في تصميـ الشاشة لمبرنامج التعميمي الجيد

إف دراسات عديدة أثبتت أف تصميـ الشاشة الجيد كالمقصكد بو طريقة عرض المادة عمى الشاشة ، يسيؿ 

تفاعؿ المتعمـ مع المادة العممية كيزيد مف دافعتيو كاستمراره في التعمـ، لذا يجب اف تتكفر في الشاشة 

 0(4)ممحؽ : المعايير التالية

قامت الباحثة بعد االنتياء مف تصميـ المكقع االلكتركني كتحميؿ البرنامج اإللكتركني لمقرر التربية 

 :الصحية، بتجريبو فرديان كزمريان كمف أىـ فكائد التجريب الفردم كالزمرم ما يمي

  0التعرؼ إلى الزمف البلـز لتعمـ كؿ فصؿ مف فصكؿ مقرر التربية الصحية - ن1

التعرؼ إلى الصعكبات التي يمكف اف يتعرض ليا الطالب في أثناء تعممو مقرر التربية الصحية - ن2

    0بكساطة المكقع اإللكتركني المصمـ 

  0التقميؿ مف كثافة المعمكمات الكاردة في بعض األطر-ن3

  0التأكد مف تحقيؽ األىداؼ المكضكعة - ن4

  0ثـ  ُعرض عمى المحكميف لمتأكد مف صبلحيتو لتنفيذ التجريب الميداني 

 :البعدم/ لتحصيمي القبمي ااالختبار 4-2-2

 : البعدم/إعداد االختبار التحصيمي القبمي- 
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  بعد مراجعة األدب السابؽ ، ُأعد جدكؿ مكاصفات ثنائي األبعاد ، أحدىما يمثؿ المحتكل ، كاآل ر 
، كفيما يمي  طكات بناء جدكؿ (لبمكـ)يمثؿ نكاتج التعمـ المراد قياسيا عند المستكيات المعرفية 

 : المكاصفات 

 :بثماف  طكات ىي (القرني)حددىا  :خطكات بناء جدكؿ المكاصفات 

 ُحددت مكضكعات الفصكؿ التي يراد قياس تحصيؿ الطمبة فييا كما كردت في: تحديد المكضكعات - 1

 .مقرر التربية الصحية

 0تحديد عدد المحاضرات البلزمة لتدريس فصكؿ المقرر- 2

 0محاضرة (13)=      عدد المحاضرات 

 0محاضرة (1  )000الفصؿ األكؿ - 

 0محاضرة (1  )000الفصؿ الثاني- 

 0محاضرة (2  )000الفصؿ الثالث- 

 0محاضرة (3  )000الفصؿ الرابع - 

 0محاضرة (3)000الفصؿ ال امس- 

 0محاضرة (2)000الفصؿ السادس- 

 0محاضرة (1 )000الفصؿ السابع- 

 :تحديد الكزف النسبي لمكضكعات فصكؿ المقرر كفقا لمقانكف اآلتي  - 3

 .100× (مجمكع محاضرات المقرر÷ عدد المحاضرات البلزمة لكؿ فصؿ )     

تحديد األىداؼ السمككية المراد قياسيا في مستكيات بمـك الم تمفة في البرنامج االلكتركني مف قبؿ - 4

 .الباحثة كُحكمت مف قبؿ مجمكعة مف الم تصيف 

 : تحديد الكزف النسبي لؤلىداؼ السمككية بمستكياتيا الم تمفة  كذلؾ مف  بلؿ القانكف اآلتي - 5
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 100× (مجمكع أىداؼ الفصكؿ ÷ عدد أىداؼ المستكل)

  0(ساعتاف)ُحدد عدد األسئمة في ضكء زمف اال تبار كىك زمف المحاضرة : تحديد عدد األسئمة - 6

 تحديد عدد األسئمة في كؿ فصؿ كلكؿ مستكل مف مستكيات األىداؼ المدركسة كذلؾ كفقا لمقانكف- 7

 : اآلتي 

 .الكزف النسبي ألىداؼ الفصؿ × الكزف النسبي لمفصؿ × العدد الكمي لؤلسئمة = عدد أسئمة الفصؿ 

 0سؤاالن  (33)كبمغ عدد األسئمة لبل تبار التحصيمي في صكرتو النيائية 

 :تحديد درجات كؿ فصؿ في كؿ مستكل مف مستكيات األىداؼ المدركسة كذلؾ كفقا لمقانكف اآلتي- 8

   0الكزف النسبي ألىداؼ الفصؿ× الكزف النسبي لمفصؿ × الدرجة النيائية لبل تبار = درجة أسئمة الفصؿ

 (8- 4 ،2000القرني،)                                   

 :كيكضح الجدكؿ اآلتي ال طكات السابقة

( 3 )جدكؿ 

 لمقرر التربية الصحية لطمبة السنة األكلى معمـ الصؼ التحصيمي كيبيف الاحة مكاصفات االختبار 

المكضكعات 

 (الفصكؿ ) 

مجمكع  قعدد أىداؼ التعمـ كمستكيات
األىداؼ 
السمككية 

مجمكع 
الدرجات 

األكزاف 
النسبية 

لممكضكعات 

مجمكع 
أسامة 
االختبار 

   تقكيـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر 

8 0/0 

 

الفصؿ  6  
األكؿ 

6 5 5 2 1 0 19 2 /1 ,12 

 الفصؿ
الثاني 

3 2 0 0 1 0 6 2 /1 ,3 8 0/0 2 
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مكقؼ ُيطمب في أثنائو مف المفحكص أف ُيظير معارفو أك مياراتو : ُيعرؼ اال تبار التحصيمي بأنو

أكاتجاىاتو أك ميكلو أك جكانب منيا تتصؿ بمكضكع معيف أك عدد مف المكضكعات باعتبارىا مجمكعة 

مف المكاقؼ تمثؿ عينات مف السمكؾ ُتعرض عمى المفحكصيف ، كُيطمب إلييـ أف يقكمكا بأداءات معينة 

، يمكف اعتبارىا دليبلن أك مؤشران عمى تعمـ الطالب ، كحتى يؤدم اال تبار التحصيمي كظائفو عمى أكمؿ 

 :كجو البد أف يتصؼ بالصفات اآلتية

  0كيقصد بو قدرة اال تبار عمى قياس الشئ الذم كضع لقياسو فعبلن : الصدؽ- 1ً

كيقصد بو أف يعطي اال تبار النتائج نفسيا إذا ما تكرر تطبيقو في قياس الشئ نفسو مرات : الثبات- 2ً

  0متشابية متتالية كفي ظركؼ

الفصؿ 
الثالث 

6 4 3 0 2 1 16 2 /1 ,  21 15 0/0  8 

الفصؿ 
الرابع  

7 5 3 3 0 0 18 2 /1 ,8 23 0/0 3 

الفصؿ 
الخامس 

7 7 4 3 0 0 21 9 23 0/0 4 

الفصؿ 
السادس 

12 10 6 7 3 2 40 10  15 0/0 8 

الفصؿ 
السابع 

5 6 1 3 0 1 16 6 8 0/0 2 

مجمكع 
األىداؼ 

46 39 22 18 7 4 136 70 100 0/0  33 

الكزف 
النسبي 
لألىداؼ 

33،82 

34 0/0 

28،67 

29 0/0 

16،17 

16 0/0 

13،23 

13 0/0 

5،14 

5 0/0 

2،94 

3 0/0 

  

100 0/0 

  



   

- 108-  

 

تعني عدـ تأثر نكاتج التقكيـ بالعكامؿ الذاتية أكالش صية لممصحح كمف ثـ عبلمة : المكضكعية- 3ً

  0المفحكص التتكقؼ عمى مف يصحح كرقتو، فبل ت تمؼ عبلمتو با تبلؼ المصححيف

 0(72 ، 2012ديب ، )سيكلة االست داـ كشمكلية االىداؼ المراد قياسيا كتقكيميا نقبلن عف - 4ً

البعدم عمى اال تبارات المكضكعية ، ألف تصحيحيا /اعتمدت الباحثة في اال تبار التحصيمي القبمي

اليتأثر بالعكامؿ الذاتية لمتصحيح، كال يحتمؿ كؿ سؤاؿ مف أسئمة اال تبار إال إجابة كاحدة، كيرفؽ عادة 

بكؿ ا تبار طريقة التصحيح التي تشتمؿ اإلجابات الصحيحة كيطمؽ عمى ذلؾ اسـ مفتاح اال تبار أك 

زالة عنصر  دليؿ التصحيح ، كتمتاز ىذه اال تبارات بقصر األسئمة ككثرتيا كاستمتاع الطمبة بيا كا 

 :(إبراىيـ كربيع  ) كليا عدة أشكاؿ كما أكرد 0ال كؼ منيا كسيكلة تصحيحيا

 0ا تبار الصكاب كالغمط- 1ً

 0(المقابمة )ا تبار المزاكجة- 2ً

 0ا تبار اال تيار مف متعدد- 3ً

 0(195-187، 2007 ، ربيع ، 599-2008،597ابراىيـ، ) 0ا تبار التكممة- 4ً

  : صدؽ االختبار التحصيمي

 كيقصد بو مدل الصحة التي يقيس بيا اال تبار ما كضع لقياسو كتـ االعتماد عمى الصدؽ الظاىرم ، 

لذلؾ ُعرض بصكرتو المبدئية عمى مجمكعة مف المحكميف المت صصيف في تدريس العمكـ ، كمف 

الم تصيف في المناىج كطرائؽ تدريس العمـك ، كالقياس كالتقكيـ ، كطمب منيـ الحكـ عمى محتكل كؿ 

مدل تحقؽ الدقة العممية ، مدل ارتباط مفردات )سؤاؿ مف أسئمتو في ضكء عدد مف المعايير كىي 

 ، كبعد  (اال تبار بالمكضكعات ، مدل شمكلية اال تبار ، مدل مناسبة لغة اال تبار لمستكل المتعمميف 
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مف  (0/0 30)مراجعة مبلحظات المحكميف كاقتراحاتيـ ُعدلت األسئمة التي أشار إلييا اكثر مف 

  0(6)المحكميف ممحؽ 

 :ثبات االختبار التحصيمي

طالبان مف مجتمع البحث ك ارج  (20)لقياس ثبات ا تبار التحصيؿ ، ُطبؽ مرتيف عمى عينة تككنت مف  

عينتيا، بحيث كانت الفترة الزمنية التي تفصؿ بيف المرتيف ثبلثة أسابيع، كُحسب معامؿ االرتباط بيف 

 :اآلتي (4)نتائج طمبة ىذه العينة في المرتيف كما ىك مبيف في الجدكؿ 

 (4)جدكؿ 

 يبيف قيمة معامؿ االرتباط بيف درجتي االختبارييف التحصيمييف األكؿ كالثاني الذم يفصؿ بينيما ثالثة أسابيع

 

 المتغير الثاني

 

 عبلمة اال تبار التنحصيمي عند التطبيؽ األكلي= المتغير األكؿ

 

 كجكد عبلقة ارتباط

 

 العبلقة

 

شدة 

قيمة معامؿ االرتباط  العبلقة

 بيرسكف

 قيمة مستكل الداللة عدد الطمبة

عبلمة اال تبار 

التحصيمي بعد 

 ثبلثة أسابيع

 قكية طردية يكجد عبلقة ارتباط 000,0 20   0 , 87

 

مما يؤكد سبلمة است داـ اال تبار في الحكـ عمى مستكل  (  0 , 87)نبلحظ أف معامؿ االرتباط بمغ 

 دقة المقارنة بيف مجمكعتي الدراسة مف حيث تحصيميـ لممعرفة العممية مف ثـك ،تحصيؿ االطمبة

أم  ( 0/0 5 )المتضمنة في المادة التعميمية المقررة ، كأف قيمة مستكل الداللة أصغر بكثير مف قيمة 

 تكجد عبلقة ارتباط بيف درجة اال تبار التحصيمي األكؿ كدرجة ( 0/0 95)أنو عند مستكل الثقة
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اال تبار التحصيمي الثاني بعد ثبلثة أسابيع لمعينة الم تارة ، كلككف إشارة معامؿ االرتباط مكجبة نستنتج 

( 0 , 9)أف العبلقة المكافقة طردية ، كبما أف القيمة المطمقة لمعامؿ االرتباط المكافقة كانت قريبة مف

نستنتج أيضان أف العبلقة المكافقة كانت قكية مما يدؿ عمى ثبات اال تبار التحصيمي المست دـ في عينة 

البحث ، كلمتأكد مف الصدؽ التككيني كاالتساؽ الدا مي لبل تبار التحصيمي تـ حساب معامؿ الثبات ألفا 

كىي قيمة  ( 0 ,729(كركنباخ بيف جميع األسئمة في اال تبار التحصيمي في عينة البحث حيث بمغت 

، مرتفعة كقريبة مف الكاحد الصحيح كىذا يدؿ بدكره عمى االتساؽ الدا مي لمقياس اال تبار التحصيمي

 :كتـ تحديد زمف اال تبار بالتجريب االستطبلعي كاآلتي

دقيقة، كالزمف  (108)حساب الزمف الذم استغرقو أكؿ طالب أنيى اإلجابة عف اال تبار كالذم استغرؽ 

دقيقة، كتـ حساب متكسط  (117)الذم استغرقو آ ر طالب أنيى اإلجابة عف اال تبار كالذم استغرؽ 

 :دقيقة لقراءة تعميمات اال تبار كاآلتي (7 ,5)الزمف بعد إضافة 

 كبذلؾ يككف قد أ ذ اال تبار صكرتو النيائية ، ( دقيقة120 =2/ 15+117+108)= زمف اال تبار

(. 1الممحؽ رقـ )

 : استبانة االتجاىات4-2-3

تكتسب دراسة االتجاىات أىمية  اصة ، كما يتكقع أف تعزز مكانتيا مع التقدـ الذم نشيده في مجاؿ 

م ائيؿ، )االتصاالت كالتدفؽ السريع كاليائؿ لممعمكمات  الذم يكافؽ ما يعرؼ حاليا بثكرة االتصاالت 

، كاالستبانة ىي كسيمة لجمع البيانات مف مجمكع األفراد عف طريؽ إجاباتيـ عف  (31-43، 2002

مجمكعة مف األسئمة المكتكبة حكؿ مكضكع معيف دكف مساعدة الباحث ليـ أثناء إجاباتيـ عنيا كتست دـ 

  0(2006القحطاني، )عادة لقياس كاالتجاىات ، كما تست دـ لجمع حقائؽ كمعمكمات عف مكضكع معيف 

 كمف اجؿ دراسة اتجاىات طمبة السنة األكلى معمـ صؼ في الدراسة الحالية راجعت الباحثة أدكات
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الدراسات السابقة ، كأفادت الباحثة مف ذلؾ في كضع تصكر عاـ لبلستبانة ال اصة بالدراسة الحالية مع 

 :األ ذ بالحسباف القكاعد كالشركط اآلتية

  0مناسبة حجـ االستبانة كطريقة طباعتيا - 1

  0(مف  بلؿ الحاسب )مراعاة التنفيذ اآللي لتبكيب  المعطيات كتحميميا - 2

 ضركرة أف تضـ االستبانة الحد األمثؿ مف األسئمة قدر اإلمكاف ، كأف تحقيؽ ذلؾ يتطمب مراجعتيا - 3

 0( 2008قنديمجي، ) 0عدة مرات لمتأكد مف  مكىا مف األسئمة التي ال ت دـ الدراسة

بدأت االستبانة بمقدمة كضحت اليدؼ منيا، ككنيا بغرض الدراسة العممية البحتة كأشارت االستبانة 

لضركرة الدقة في اإلجابة عمى بنكدىا لتصكغ الباحثة اتجاه المتعمميف نحك مقرر التربية الصحية ، حيث 

أفادت الباحثة مف الدراسات السابقة كاألدب التربكم المصاحب ليا في صياغة بنكد االستبانة ، بعد إجراء 

 :تعديبلت لتناسب البحث الحالي، كقد تككنت مف مجمكعة محاكر ، نكردىا فيما يمي

 :يتككف مف سبعة عشر بندان ، كقسـ إلى بعديف : المحكر األكؿ- ن1

  اتجاىات الطمبة نحك دراسة مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في   :(أ)البعد األكؿ 

 0 ، كيتككف مف اثنا عشرة بندان تدريسو  

 ة، كيتككف مفاألىداؼ السمككية لفصكؿ مقرر التربية الصحي  اتجاىات الطمبة نحك:(ب)البعد األكؿ 

 0                   مسة بنكد

 ، كيتككف مف إحدل كعشريف بندان محتكل مقرر التربية الصحية اتجاىات الطمبة نحك: المحكر الثاني- ن2
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 ، كيتككف التعممية لمقرر التربية الصحية/  األنشطة التعميمية  اتجاىات الطمبة نحك:المحكر الثالث- ن3

 0مف ثمانية بنكد

 ، كيتككف مف طرائؽ التفاعؿ مع محتكل مقرر التربية الصحية  اتجاىات الطمبة نحك: المحكر الرابع-ن4

 0ثمانية بنكد

  0، كيتككف مف ثمانية بنكد التقكيـ اتجاىات الطمبة نحك:المحكر ال امس- ن5

 ، كيتككف مف اثنافإ راج محتكل مقرر التربية الصحية اتجاىات الطمبة نحك : المحكر السادس-ن6

 0كعشركف بندان 

 ، كيتككف مفالتغذية الراجعة  في مقرر التربية الصحية  اتجاىات الطمبة نحك:المحكر السابع- ن7

 0 مسة بنكد

 األسئمة المفتكحةػ كعددىا ثبلث أسئمة ، تعالج صعكبات التعمـ بكساطة المكقع : المحكر الثامف- ن8

  0    االلكتركني كتقديـ مقترحا لتحسيف المكقع االلكتركني المصمـ

 -مكافؽ)كحددت درجة المكافقة أك الرفض مف قبؿ طمبة المجمكعة التجريبية بمقياس مف ثبلث درجات 

( 1-2-3)، كأعطي لكؿ درجة مف درجات المقياس كزف نسبي كاف عمى التكالي  ( غير مكافؽ–حيادم 

 0(2 ) الممحؽ 0درجة 

   :صدؽ كثبات االستبانة- 

 :الصدؽ المنطقي- أ
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 إف الصدؽ المنطقي يقكـ عمى دراسة محتكل االستبانة ، فيما إذا كاف المقياس ممثبلن لمحتكل المكضكع،

كتفحص بنكدىا فيما اذا كانت ممثمة لمحتكل المكضكع ، كمجاؿ السمكؾ المراد قياسو، كال يتطمب ىذا 
النكع مف الصدؽ است داـ عمميات إحصائية بؿ يتطمب التحميؿ المنطقي كالفحص المنظـ لمحتكل 

  0(37- 21 ، 2001م ائيؿ ، )المقياس بعناصره أك بنكده 

 كبعد تنفيذ الباحثة ال طكات السابقة تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف ال براء كبعض أعضاء ىيئة 
التدريس في قسـ المناىج في كميتي التربية في جامعتي دمشؽ كالبعث ، كقامت الباحثة بناء عمى 

عمى إجراء تعديبلت عمى االستبانة ال اصة بقياس االتجاىات  (6)تكجييات السادة المحكميف ممحؽ 
 0بحيث تـ إضافة بعض البنكد كحذؼ بنكد ا رل

 :حساب معامؿ ثبات االستبانة

 مف ثبات االستبانة ، إذ ُطبقت االستبانة عمى عينة الثبات داعتمدت الباحثة طريقة التطبيؽ كاإلعادة لمتأؾ
 طالبان كطالبة مف  ارج عينة البحث مرتيف اثنتيف بفرؽ زمني مقداره أسبكعيف ، ثـ تـ (20)المككنة مف 

 حساب قيـ معامبلت ألفا كركنباخ لمتأكد مف االتساؽ الدا مي كمعامؿ االرتباط بيرسكف بيف درجات كؿ 

 محكر مف محاكر مقياس االتجاه عند التطبيؽ األكلي كدرجات المحاكر المدركسة عند التطبيؽ بعد 
 :أسبكعيف ، فكانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكليف اآلتييف

 قياس صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانةيبيف  (5)جدكؿ رقـ 

 االحتماؿ
معامؿ االرتباط مع 

 ليااالستبانة ؾ
رقـ 
 العبارة

 االحتماؿ
معامؿ االرتباط مع 

 ليااالستبانة ؾ
رقـ 
معامؿ االرتباط مع  الحتماؿا العبارة

 ليااالستبانة ؾ
رقـ 
 العبارة

0,   02  0,371* 61 0,   02  0,373* 31 0,   001  0,552** 1 
0,   001  0,479** 62 0,   001  0,506** 32 0,04 0,322* 2 
0,81 -0,04 63 0,03 0,337* 33 0,   001  0,474** 3 
0,02 0,376* 64 0,40 0,14 34 0,   001  0,563** 4 

0,   001  0,500** 65 0,52 0,10 35 0,05 0,31 5 
0,28 0,18 66 0,   01  0,413** 36 0,   01  0,427** 6 
0,02 0,367* 67 0,59 -0,09 37 0,05 0,31 7 
0,12 0,25 68 0,03 0,356* 38 0,65 -0,07 8 
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0,25 -0,18 69 0,07 0,29 39 0,   01  0,394* 9 
0,02 0,371* 70 0,14 0,23 40 0,98 0,00 10 
0,04 0,322* 71 0,20 0,21 41 0,07 0,29 11 
0,11 0,26 72 0,   01  0,427** 42 0,   001  0,689** 12 
0,33 0,16 73 0,07 0,29 43 0,02 0,372* 13 
0,99 0,00 74 0,71 -0,06 44 0,47 0,12 14 
0,51 0,11 75 0,93 -0,02 45 0,   001  0,704** 15 

0,   001  0,448** 76 0,   001  0,463** 46 0,13 0,24 16 
0,02 0,379* 77 0,44 0,13 47 0,06 0,31 17 
0,30 0,17 78 0,   001  0,446** 48 0,77 0,05 18 
0,06 0,31 79 0,42 0,13 49 0,   001  0,537** 19 
0,46 0,12 80 0,02 0,364* 50 0,03 0,346* 20 
0,69 -0,06 81 0,01 0,404** 51 0,12 0,25 21 

. . 82 0,01 0,397* 52 0,88 0,02 22 
0,   001  0,471** 83 0,   001  0,500** 53 0,05 0,31 23 
0,02 0,375* 84 0,   001  0,584** 54 0,05 0,31 24 
0,97 0,   01  85 0,32 -0,16 55 0,   001  0,549** 25 
0,07 0,29 86 0,95 0,01 56 0,40 0,14 26 
0,75 0,05 87 0,59 0,09 57 0,20 0,21 27 
0,19 0,21 88 0,06 0,30 58 0,54 0,10 28 
0,25 0,19 89 0,001 0,566** 59 0,21 0,21 29 

   
0,13 0,24 60 0,   01  0,391* 30 

                                                                                                                                                             
 0.05 معامؿ االرتباط داؿ عند مستكل *                  0.01معامؿ االرتباط داؿ عند مستكل **

 (6)جدكؿ رقـ 

 (الترابط بيف األبعاد كاالستبانة ) (مقياس االتجاه)االتساؽ الداخمي لالستبانة                يبيف 

االحتماؿ  عامؿ االرتباط االستبانة ككؿ  المحاكر
p.value 

 0 , 001  0 , 740 ** أ البعد

 0 ,001 0 ,748** ب بعداؿ
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 0 ,001  0 , 818**األكؿ المحكر 

 0 ,001 0 ,780** الثاني المحكر

 0 ,001 0 , 622** الثالث المحكر

 0 ,001  0 , 758** الرابع المحكر

 0 ,001 0 , 552** الخامس المحكر

 0 ,001 0 , 730** السادس المحكر

 0 ,001  0 , 740** السابع المحكر

 05,0 معامؿ االرتباط داؿ عند مستكل *                01,0 معامؿ االرتباط داؿ عند مستكل **

قد أعطت مستكل داللة  (6)معامؿ بيرسكف نجد أف جميع عبارات محاكر االستبانة جدكؿ رقـ  بإست داـ
  0كبالتالي ىذا يؤكد صدؽ اإلتساؽ الدا مي (0/0 5)أصغر مف مستكل الداللة اإلفتراضي 

 (االستبانة)ثبات مقياس االتجاه يبيف  (7)جدكؿ رقـ 

عدد العناصر معامؿ ألفا كركنباخ 

0,85 89 

 0 (0/0 95) كاف صدقيا الدا مي يساكم ( 0, 85 )نجد فيما سبؽ اف معامؿ الفا كركنباخ يساكم 

 :تمت كفؽ ما يمي:  إجراءات الدراسة كتطبيؽ األدكات4-3

 قامت الباحثة بجمع مراجع ليا عبلقة بمقرر التربية الصحية المقرر عمى طمبة معمـ الصؼ الغناء- ن1

  0ىذا المقرر بكؿ جديد في مجاؿ التربية الصحية

ـ 1/5/2010استغرؽ انجازه ستة أشير مف ثصميـ البرنامج الكرقي لمقرر التربية الصحية الذم - 2ُ

في ىذا المجاؿ ثـ جرب فرديان كزمريان ،                         (6)ـ كبعد ذلؾ ُعرض عمى محكميف ممحؽ1/11/2010حتى 



   

- 116-  

 

كتـ تعديمو كفؽ مبلحظات المحكميف التي أبدكىا ككذلؾ تعديؿ بعض اإلطارات التي تكرر تعثر الطمبة 

عادة صياغة بعض أسئمة اال تبارات البنائية   0في اإلجابة عمييا ، كا 

 برمجة سيناريك البرنامج التعميمي لمقرر التربية الصحية الكتركنيان بمساعدة م تصة في ىذا- ن4

 المجاؿ مف مركز باسؿ األسد لممعمكماتية في حمص ، كاستغرؽ ذلؾ ستة أشير كنصؼ مف 

ـ ثـ تـ عرضو عمى المحكميف كتعديمو كفؽ مبلحظاتيـ كبعد ذلؾ 17/5/2011ـ كحتى 2/11/2010

تجريبو فرديان كزمريان لمعرفة نقاط الضعؼ في البرنامج إلعادة البرمجة في تمؾ النقاط بحيث تذلؿ 

  0الصعكبة التي تعترض الطالب ليصبح البرنامج فيما بعد جاىزان لمتطبيؽ عمى المجمكعة التجريبية

مٌغا باٌت مع دعم قواعد البٌانات  (1500)بحجز مساحة تحميؿ البرنامج غمى الشابكة كتـ ذلؾ - ن5

-Healthyعلى الشابكة لموقع الكترونً باسم  (ASP-PHP)وحسابات برٌدٌة مع دعم لغات البرمجة 

edu.com))  مٌغا باٌت  (3000)إلى  (1500)ومن ثم ُوسعت المساحة من  (11/9/2011)بتارٌخ

مقرر التربية الصحية لطمبة السنة األكلى )، حيث تـ تنزيؿ البرنامج التعميمي  (15/10/2011)بتارٌخ 

عمى ىذه المساحة كبعد عرضو عمى المحكميف  (معمـ صؼ في كمية التربية األكلى جامعة البعث

كتعديمو، ُجرب المكقع فرديان كزمريان كُأجرم ما يمـز مف تعديبلت بسيطة مثؿ تحميؿ بعض البرامج 

الضركرية لتشغيؿ الكسائط المتعددة عمى أجيزة الحاسكب الثابت كالمحمكؿ، كيذلؾ يصبح مكقع مقرر 

 0التربية الصحية جاىز لبلست داـ مف قبؿ المجمكعة التجريبية

ُأ ذت مكافقة كميتي التربية األكلى كالثانية عمى تطبيؽ  الدراسة عمى عينتيف مف طمبة معمـ الصؼ - ن6
  0(7)ممحؽ  (ـ2012 / 2011)السنة األكلى  في العاـ الدراسي 

مف كميتي التربية األكلى كالثانية في   (1/1/2012)ا تيرت العينتاف التجريبية ك الضابطة بتاريخ- ن7

 جامعة البعث حيث بمغ عدد أفراد المجتمع األصمي في كمية التربية األكلى السنة أكلى معمـ الصؼ لعاـ 
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 ذككران ، كبمغ عدد أفراد المجتمع (74)إناثان ك (421)طالب كطالبة ، منيا  (495)، (2011/2012) 

 ، طالب كطالبة (330 )( ـ2011/2012)األصمي في كمية التربية الثانية لمسنة أكلى معمـ الصؼ لعاـ 

  0ذككران في جامعة البعث  (72)إناثان ك (258)منيا 

 ا تيرت المجمكعة التجريبية  بطريقة طبقية بسبب عدـ تجانس المجتمع األصمي مف كمية التربية األكلى 

ذككران ، كا تيار المجمكعة الضابطة  (16)إناثان ك (24: )طالبان منيا (40)في جامعة البعث كبمغ عددىا 

   0مف كمية التربية الثانية في جامعة البعث بالطريقة نفسيا كبعدد مماثؿ لممجمكعة التجريبية

 :التكافؤ مف حيث العمر الزمني- أ : (التجريبية كالضابطة )دراسة تكافؤ المجمكعتيف -ن8

 (8)الجدكؿ 

 يبيف المتكسط الحسابي ألعمار الطمبة  في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  

 المتكسط الحسابي بالسنة العدد المجمكعة

 83,17 24 المجمكعة التجريبية إناث

 75,17 24 المجمكعة الضابطة إناث

 17 ,5 16 المجمكعة التجريبية ذككر

 17 ,8 16 المجمكعة الضابطة ذككر

 0يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ التكافؤ مف حيث متكسط األعمار

 :التكافؤ مف حيث الناحية االقتصادية كاالجتماعية- ب

إف أفراد المجمكعتيف متقاربتيف مف حيث المستكل االقتصادم كاالجتماعي ، ألنيما تقيماف في المدينة 

 ككما ىك معمكـ مدل التقارب في الناحيتيف (الضابطة)كحماه  (التجريبية)الجامعية في مدينتي حمص 
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 0االقتصادية بيف أفراد ىاتيف المدينتيف

 :التكافؤ مف حيث التحصيؿ السابؽ- ت

إف قبكؿ الطمبة في كميتي التربية األكلى كالثانية في جامعة البعث قسـ معمـ صؼ يتطمب حصكؿ الطمبة 

عمى نفس المعدؿ في العاـ الذم ُأجرم فيو البحث مما يحقؽ التكافؤ في التحصيؿ بيف طمبة المجمكعتيف 

 0التجريبية كالضابطة

 (20/2/2012)أجرت الباحثة اال تبار التحصيمي القبمي لمفصكؿ السبعة لمقرر التربية الصحية  في- ن9

 بداية الفصؿ الثاني ألف مقرر التربية الصحية مف مقررات الفصؿ الثاني لطمبة معمـ الصؼ السنة األكلى 

بعد االنتياء مف إجراء اال تبار التحصيمي القبمي ، اجتمعت الباحثة بالمجمكعة التجريبية كشرحت - ن10

كالتعرؼ إلى عمؿ  (//:www.Healthy-edu.com http )لمطمبة كيفية الد كؿ إلى المكقع االلكتركني

كطمب التكاصؿ مع الباحثة  (5)، ممحؽ (دليؿ االست داـ)كؿ أيقكنة مف  بلؿ التعرؼ عمى اإلرشادات 

في حاؿ أم استفسار Faten.Asofragee@gamail.com :مف  بلؿ البريد االلكتركني ال اص بيا 

 كما تـ إعطاء كممة المركر لمد كؿ لممكقع ، مع العمـ أف ىذه الكممة ُتغير في 0أك تكضيح يحتاجكف إليو

 0بداية كؿ فصؿ مف فصكؿ مقرر التربية الصحية السبعة

مف قبؿ طمبة  (  21/2/2012 )بدأ است داـ المكقع االلكتركني لمقرر التربية الصحية بتاريخ - نن11

المجمكعة التجريبية معمـ صؼ سنة أكلى ترافؽ بتدريس المجمكعة الضابطة معمـ صؼ سنة أكلى 

بالطريقة المعتادة لمقرر التربية الصحية في كمية التربية الثانية في مدينة حماه، كانتيى است داـ المكقع 

، كىك الكقت  (19/5/2012)االلكتركني لمقرر التربية الصحية مف قبؿ طمبة المجمكعة التجريبية في 

 0ذاتو الذم انتيى فيو تدريس المجمكعة الضابطة لمقرر التربية الصحية بالطرائؽ المعتادة
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 ُأجرم اال تبار التحصيمي البعدم لكبل المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد تدريسيما مقرر التربية- نن12

 0الصحية بطريقتيف م تمفتيف األكلى باست داـ المكقع االلكتركني كالثانية بالطرائؽ المعتادة

، كزعت الباحثة عمى  ( 20/5/2012)بعد االنتياء مف إجراء اال تبار التحصيمي البعدم بتاريخ - ن13

  0(2) ، ممحؽ رقـ ( 21/5/2012)طمبة المجمكعة التجريبية استبانة االتجاىات بتاريخ 

قامت الباحثة بالمعالجات اإلحصائية لمكصكؿ إلى النتائج كتفسيرىا كمقارنتيا مع نتائج الدراسات - ن14

 0 الفصؿ التاليفيالسابقة المتعمقة بمكضكع البحث، كىذا سكؼ نتحدث عنو 
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: مقدمة 5-1

ُيست دـ في األبحاث التربكية مقاييس كا تبارات إحصائية لمعالجة نتائجيا إحصائيان، كي تمؼ أك يتشابو 
نكع المقاييس كاال تبارات مف بحث آل ر بحسب نكع العينة كحجميا كتكزعيا، كبحسب فرضيات البحث 

بعد أف ُدرس الطمبة في المجمكعة التجريبية كمستكل الداللة التي ُت تبر عنده ، كىذا ما قامت بو الباحثة 
 المجمكعة  طمبة بالمقابؿكُدرس الغاية ،  ليذهبكساطة المكقع االلكتركني مقرر التربية الصحية المصمـ 

،  (البعدم/ لقبمي ) ألتحصيمي، قامت الباحثة بتطبيؽ اال تبار  (التقميدية)  المعتادةائؽالضابطة بالطر
  مقرر التربية الصحيةعمى كبل المجمكعتيف كبعد ذلؾ تـ معرفة اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية نحك

 عمييـ ، كلمعرفة فاعمية التعمـ بكساطة المكقع اإللكتركني تمف  بلؿ استبانة االتجاىات التي  ُكزع
 البحث قامت الباحثة بتحميؿ نتائج اال تبار كذلؾ باست داـ أسئمة عمى كاإلجابة المعتادة ائؽمقارنة بالطر

  0 ( spss) برنامج

: المقاييس كاالختبارات اإلحصااية التي استخدمت في معالجة النتااج إحصاايا 5-2

:  التي ت دـ أىداؼ البحث سكاء في اإلحصائيةاست دمت الباحثة مجمكعة مف المقاييس 

                                                       0تحميؿ النتائج- ب 0تصميـ أدكات البحث - أ

:                                                                                       كمف أبرزىا 

ستكدنت لممقارنة بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة  (ت)ا تبار - ن1  
  0الضابطة في ا تبارم التحصيؿ القبمي كالبعدم

 0 ا تبار ماف كيتني لممقارنة بيف متكسط الرتب-ن2

 0(كنداؿ– بيرسكف  )معامبلت االرتباط - ن3

   0( المعيارماالنحراؼ )مقاييس التشتت - ن4

   0(المتكسط)مقاييس النزعة المركزية - ن5

   0النسب المئكية - ن6

  Blake 0قانكف ببلؾ - ن7
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  P-Value 0  -ن8

:  اختبار فرضيات العدـ 5-3

 :الفرضية األكلى

بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ ( 0/0 5) عند مستكل داللة إحصائيةال يكجد فركؽ ذات داللة 
التطبيقيف القبمي كالبعدم لبل تبار  في التجريبية  في المجمكعة لمقرر التربية الصحيةالسنة األكلى
  0التحصيمي

 0لمجمكعتيف مرتبطتيف t-test ال تبار ىذه الفرضية نجرم

(  9)جدكؿ 

 التطبيقيف القبميفي يبيف الفرؽ بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية 

 كالبعدم لبل تبار التحصيمي

درجات ت قيمة 
الحرية 

Df 

عدد 
 أفراد

العينة 
40 

االحتماؿ  بعدم/التجريبية قبمي/التجريبية
الداللة 
p.value 

حجـ القرار 
األثر  40 40 

   59 ,05 15, 3  المتكسط
االنحراؼ  39 43 ,94 

 المعيارم
36, 2 5  ,  0 ,9دالة   0 , 001   86

 

كىك  (0/0 1,0)كمستكل داللتيا ىك (43، 94)نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة ت المحسكبة تساكم 
دالة إحصائيا عند  (43 ,94)كمف ثـ قيمة ت المحسكبة  (0/0 5)أصغر مف مستكل الداللة االفتراضي 

يكجد فركؽ ذات داللة : ة البديؿية  كنقبؿ الفرضية العدـنرفض فرضكعميو فإننا  (39)درجة الحرية 
بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة ( 0/0 5)إحصائية عند مستكل داللة 

االلكتركني   في التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح البعدم، ك تؤكد ىذه النتيجة فاعمية المكقعالتجريبية
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نجده كبير   (0 ,9)لمقرر التربية الصحية المصمـ ، كبحساب قيمة حجـ األثر يتبيف اف قيمة إيتا مربع 
المجمكعة التجريبية في   لمقرر التربية الصحية لتدريس طمبة االلكتركنيكىذا يؤكد أيضان أثر المكقع

كالبعدم   كيكضح الرسـ البياني التالي الفرؽ بيف متكسطي الدرجات في التطبقيف القبمي0التحصيؿ
 0لبل تبار التحصيمي  المطبؽ عمى طمبة المجمكعة التجريبية

 (1 )كالرسـ البياني 

يكضح الفرؽ بيف متكسطي الدرجات في التطبقيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي  المطبؽ عمى طمبة المجمكعة 
 0التجريبية

 

 
 المتكسط الحسابي                                 الحسابيالمتكسط                         

 لالختبار القبمي لممجمكعة التجريبية                             لالختبار البعدم لممجمكعة التجريبية         

  :كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسات عدة سابقة  كدراسة   

                                                       0( 2002راجناف، )ك (2006مصطفى، )ك (2008القحطاني،) ك (2009محمد ، ) ك (2012ديب،  )

 :الفرضية الثانية 

 بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ (0/0 5)ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
 0السنة األكلى في المجمكعة التجريبية كنظرائيـ مف المجمكعة الضابطة في اال تبار التحصيمي البعدم

  0مستقمةاؿ لمعينات  t-testال تبار ىذه الفرضية نجرم ا تبار 
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  ( 10)جدكؿ 

يبيف الفرؽ بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كنظراايـ في  

المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم 

درجات ت قيمة 
الحرية 

Df 

عدد 
 أفراد

العينة 
80 

االحتماؿ  التجريبية الضابطة
الداللة 
p.value 

حجـ القرار 
األثر  40 40 

 47 ,63 المتكسط
 

 59 ,  05  
 

االنحراؼ  78  9 ,14
 المعيارم

31, 5 5,  86  0 ,52دالة  001,0  

 

كىك  (0/0 1,0)كمستكل داللتيا ىك (9 ,14)المحسكبة تساكم (ت)نجد مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 
دالة إحصائيا عند  (9 ,14)كبالتالي قيمة ت المحسكبة  (0/0 5)أصغر مف مستكل الداللة االفتراضي 

يكجد فركؽ ذات داللة : ة البديؿية  كنقبؿ الفرضية العدـنرفض فرضكعميو فإننا  (78)درجة الحرية 
بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة ( 0/0 5 )إحصائية عند مستكل داللة

  0 لصالح المجمكعة التجريبية التجريبية كنظرائيـ مف المجمكعة الضابطة في اال تبار التحصيمي البعدم

كىك   (52،0)كتؤكد ىذه النتيجة فاعمية المكقع اإللكتركني ، كبحساب قيمة حجـ األثر يتبيف إيتا مربع 
 لمقرر التربية الصحية  االلكتركني كىذا يؤكد أيضان أثر المكقع(10) في الجدكؿ كبير كما يظير ذلؾ

 0لتدريس طمبة المجمكعة التجريبية في التحصيؿ

الفرؽ بيف متكسطي الدرجات في اال تبار التحصيمي البعدم بيف طمبة  (2)كيكضح الرسـ البياني 

  0المجمكعة التجريبية كنظرائيـ مف المجكعة الضابطة
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( 2)الرسـ البياني 

يكضح الفرؽ بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة  

حصيمي البعدم الت التجريبية كنظراايـ في المجمكعة الضابطة في االختبار 

 

متكسط درجات االختبار البعدم        متكسط درجات االختبار البعدم 

                                لممجمكعة الضابطة          لممجمكعة التجريبية         

ك  (2008ال طيب، ) ك (2013السفره جي ، ) :كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسات عدة سابقة  كدراسة 

ك  (2006الجرؼ، ) ك (2006الكساب، )ك (2008محمكد،)ك  (2008سبلمة، ) ك  (2008حسف ، )

كىكنغ كأ ركف، )ك (2002راجناف،   ) (2003جكركنكلد، )ك  (2004دكيدم ، ) ك (2006القاعكد ، )

2002 )0 

 :الفرضية الثالثة 

 لمقرر التربية  في التحصيؿ الدراسي(0/0 5 ) عند مستكل داللة داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر  ال

الصحية بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير 

 0 في اال تبار التحصيمي البعدمالشيادة الثانكية

 0مستقمةاؿ لمعينات  t-testال تبار ىذه الفرضية نجرم ا تبار 

 

0

20

40

60

80



   

- 125-  

 

(  11)جدكؿ 

 الشيادة الثانكيةيبيف عدـ كجكد فرؽ بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية حسب متغير 

 قيمة
  ت

درجات 
الحرية 

Df 

عدد أفراد 
العينة 

الشيادة 
الثانكية 

 (أدبي)

الشيادة 
ثانكية اؿ
 (عممي)

االحتماؿ 
p.value 

حجـ األثر القرار 

40 24 16 
غير  0 ,45 58 ,65 59 ,24 المتكسط 38 0, 752

 دالة
01 , 0  

االنحراؼ 
 المعيارم

9, 5 71, 5 

كىك أكبر  (0/0 45)كمستكل داللتيا ىك (0, 752)= نجد مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة ت المحسكبة 

غير دالة إحصائيا عند  (0, 752)كمف ثـ قيمة ت المحسكبة  (0/0 5)مف مستكل الداللة االفتراضي 

المجمكعة  ؽ بيف متكسط درجات طمبةكعدـ كجكد فرأم 0 ية العدـ الفرضكعميو نقبؿ (38)درجة الحرية 

 :اآلتيالرسـ البياني  الشيادة الثانكية ، كيكضح ذلؾ التجريبية حسب متغير

 (3)الرسـ البياني 

 الشيادة الثانكية عدـ كجكد فرؽ بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية حسب متغير كضحم

 

 

                          شيادة ثانكية أدبي               شيادة ثانكية عممي       
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 0لحساب الفركؽ بيف متكسط الرتب لكبل العينتيف (ماف كيتني) نجرم ا تبار كلمتأكد مف ىذه النتيجة

 (12)جدكؿ 

 الشيادة الثانكيةدرجات طمبة المجمكعة التجريبية حسب متغير ؿ  الرتبمتكسطيبيف الغركؽ بيف 

احتماؿ الداللة  Zقيمة  متكسط الرتب

p.value 

 القرار
 العينة األكلى

 (أدبي)الشيادة الثانكية 

 العينة الثانية

 (عممي)الشيادة الثانكية 
 غير دالة 0 ,56      0 ,577 -   19 , 62  21 ,41

 

  p.valuكمستكل داللتيا  (577,0-) المحسكبة تساكم zنبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

   : الفرض العدمي كبالتالي نقبؿ (0/0 5 ) مف مستكل الداللة االفتراضيأكبر  (0/0 56) 

  متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبيةبيف% 5 ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 

 0 الثانكية الشيادةنحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير 

 0(2012ديب،  )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

 :الفرضية الرابعة

 لمقرر التربية  في التحصيؿ الدراسي(0/0 5) عند مستكل داللة داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر ال

الصحية بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير 

  0مستقمةاؿ لمعينات  t-testال تبار ىذه الفرضية نجرم ا تبار  0الجنس في اال تبار التحصيمي البعدم
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(  13)جدكؿ 

طمبة المجمكعة التجريبية حسب متغير الجنس  يبيف عدـ كجكد فرؽ بيف متكسط درجات

درجات ت قيمة 
الحرية 

Df 

عدد افراد 
العينة 

40 

االحتماؿ  االذككر ااالناث
الداللة 
p.value 

حجـ األثر القرار 
24 16 

 59 , 27   58 , 92 المتكسط
االنحراؼ  38 0 ,179

 المعيارم
68 , 5  5  ,  0 ,0008دالة  غير  0 , 86  88  

 

  ساكمم  p.valu كمستكل داللتيا (0 ,179) ت المحسكبة تساكم  الجدكؿ السابؽ أف قيمةنبلحظ مف

غير دالة  (0 ,179) قيمة ت المحسكبةكبالتالي( 0/0 5) الداللة االفتراضي  مف مستكلأكبر (0/0 86 )
 عند مستكل  داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر  ال0العدـ  يةقبؿ فرضكف (38)إحصائيا عند درجة الحرية 

 لمقرر التربية الصحية بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ  في التحصيؿ الدراسي(0/0 5)داللة 
 كيكضح 0السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير الجنس في اال تبار التحصيمي البعدم

  0ذلؾ (4)الرسـ البياني 

( 4)الرسـ البياني 

 عدـ كجكد فرؽ بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية حسب متغير الجنس كضحم
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 0لحساب الفركؽ بيف متكسط الرتب لكبل العينتيف (ماف كيتني) نجرم ا تبار لمتأكد مف ىذه النتيجة

 (14)جدكؿ

 طمبة المجمكعة التجريبية حسب متغير الجنس درجاتؿ  الرتب متكسطيبيف الفركؽ بيف

االحتماؿ الداللة  Zقيمة  متكسط الرتب

p.value 

 القرار
 العينة الثانية العينة األكلى

 غير دالة 6,0 51,0- 27 ,19 24 ,21  
  

  p.valuكمستكل داللتيا  (0،51- ) المحسكبة تساكم zنبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

   : الفرض العدمي كبالتالي نقبؿ(0/0 5 ) مف مستكل الداللة االفتراضيأكبر  (0/0 6) 

 لمقرر التربية  في التحصيؿ الدراسي(%5 ) عند مستكل داللة داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر  ال 
الصحية بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير 

 0الجنس في اال تبار التحصيمي البعدم

 0( 2006القاعكد، )ك (2008الشماس،): كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسات عدة سابقة  كدراسة

 :الفرضية الخامسة

 لمقرر التربية  في التحصيؿ الدراسي(0/0 5 ) داللة إحصائية عند مستكل داللةاتؽ ذكيكجد فر ال

  الصحية بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير

 t-testال تبار ىذه الفرضية نجرم ا تبار 0 في اال تبار التحصيمي البعدمالدكرات التدريبية الحاسكبية 

  0مستقمةاؿلمعينات 
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(  15)جدكؿ 

 دكرات التدريبية الحاسكبيةيبيف عدـ كجكد فرؽ بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية حسب متغير اؿ

قيمة 
 ت 

درجات 
الحرية 

Df 

عدد أفراد 
العينة 

غير خاضع 
لدكرات تدريبية 

 حاسكبية

لدكرات خاضع 
 تدريبية حاسكبية

االحتماؿ 
p.value 

 حجـ األثرالقرار 

40 17 23 
 
  257, 1 

 
38 

 59 ,07 المتكسط

 
04, 60  

 21, 0 
غير 
 دالة

 
0 

االنحراؼ 
 المعيارم

94, 5 37, 6 

  ساكمم  p.valu كمستكل داللتيا (1 ,257)المحسكبة تساكم  (ت)  الجدكؿ السابؽ أف قيمةنبلحظ مف

( 1 ,257)المحسكبة  (ت )مف ثـ قيمة  ك(0/0 5 ) الداللة االفتراضيمف مستكلأكبر  (0/0 21) 
 داللة اتؽ ذكيكجد فر  الالعدـ ،أم يةنقبؿ فرضكلذا  (38)غير دالة إحصائيا عند درجة الحرية 

 لمقرر التربية الصحية بيف متكسط درجات  في التحصيؿ الدراسي(0/0 5 )إحصائية عند مستكل داللة
 في الدكرات التدريبية الحاسكبية طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير 

 0ذلؾ (4)كيكضح الرسـ البياني 0اال تبار التحصيمي البعدم

 (5)الرسـ لبياني 

 دكرات التدريبية الحاسكبية عدـ كجكد فرؽ بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية حسب متغير اؿيكضح

 
 متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية         متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية

 دكرات حاسكبية ؿالذيف لـ يخضعكا دكرات حاسكبية                ؿ                   الذيف خضعكا

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

تدرٌبٌةلدوراتخاضعغٌر تدرٌبٌةلدوراتخاضع



   

- 130-  

 

 0لحساب الفركؽ بيف متكسط الرتب لكبل العينتيف (ماف كيتني) نجرم ا تبار لمتأكد مف ىذه النتيجة

 (16)جدكؿ 

 دكرات التدريبية الحاسكبيةدرجات طمبة المجمكعة التجريبية حسب متغير اؿالرتب ؿمتكسط يبيف الفركؽ بيف 

االحتماؿ الداللة  Zقيمة  متكسط الرتب

p.value 

 القرار
 العينة األكلى

غير خاضع لدكرات 
 تدريبية

 العينة الثانية

خاضع لدكرات 
 تدريبية

 غير دالة   1 ,0  1 ,60-  04,23 06,17
  p.valuكمستكل داللتيا  (1،60- ) المحسكبة تساكم zنبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

يكجد   الالعدـ أم يةنقبؿ فرض  كبالتالي (0/0 5 ) مف مستكل الداللة االفتراضيأكبر  (0/0 10) 
 لمقرر التربية الصحية بيف  في التحصيؿ الدراسي(0/0 5 ) داللة إحصائية عند مستكل داللةاتؽ ذكفر

الدكرات التدريبية متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير 
 0 في اال تبار التحصيمي البعدمالحاسكبية 

ال تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي تـ استعراضيا في الفصؿ الثاني ألنيا لـ تتطرأ 

 0لدراسة الفركؽ في التحصيؿ بحسب متغير الدكرات التدريبية 

 :الفرضية السادسة

 لمقرر التربية في التحصيؿ الدراسي (%5 ) عند مستكل داللة داللة إحصائيةاتؽ ذكال يكجد فر

  (اإلناث  )الصحية بيف  متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية 

ال تبار ىذه الفرضية نجرم ا تبار 0كنظائرىف مف المجمكعة الضابطة في اال تبار التحصيمي البعدم

t-test  0مستقمةاؿ لمعينات  
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 (17)جدكؿ 

يبيف الفرؽ بيف متكسط درجات طمبة 

كنظراايف في المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم  (اإلناث)  المجمكعة التجريبية 

  ساكمم  p.valu كمستكل داللتيا (7 ,136) ت المحسكبة تساكم  الجدكؿ السابؽ أف قيمةنبلحظ مف

 ( 7 ,136)مف ثـ قيمة ت المحسكبة ك( 0/0 5 ) الداللة االفتراضي مف مستكلأصغر  (0/0 0 ،1)

العدمي كنقبؿ الفرض البديؿ أم يكجد  الفرض كمف ثـ نرفض (47)دالة إحصائيا عند درجة الحرية 
 بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة (0/0 5 ) عند مستكل داللةإحصائيةذات داللة فركؽ 

  لصالح البعدمكنظرائيف في المجمكعة الضابطة في اال تبار (اإلناث)األكلى في المجمكعة التجريبية 
  : ، كىذا ما يكضحو الرسـ البياني اآلتيالمجمكعة التجريبية

( 6)الرسـ البياني 

كنظراايف في المجمكعة الضابطة في االختبار  (اإلناث) بيف متكسط درجات طمبة  المجمكعة التجريبية كضح  الفرؽم
التحصيمي البعدم 

 

 0لحساب الفركؽ بيف متكسط الرتب لكبل العينتيف (ماف كيتني) نجرم ا تبار لمتأكد مف ىذه النتيجة
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اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 
إناث

اإلختبار البعدي للمجموعة التجرٌبٌة 
إناث

درجات ت قيمة 
الحرية 

Df 

عدد افراد 
العينة 

48 

اإلناث 
 ضابطة

اإلناث 
 تجريبية

االحتماؿ 
الداللة 
p.value 

حجـ األثر القرار 

24 24 
 58 , 92 5,47 المتكسط

 
االنحراؼ  47  7 ,136

 المعيارم
32 , 5 5 ,  0 ،52دالة  0,001   68
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 (18)جدكؿ 

درجات طمبة ؿ  الرتب متكسط الفركؽ بيفبيفم

 كنظراايف في المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم (اإلناث)  المجمكعة التجريبية 

 االحتماؿ الداللة Zقيمة  متكسط الرتب

p.value 

 القرار

 العينة األكلى

 إناث تجريبية

 العينة الثانية

 إناث ضابطة
 دالة 001,0 4،77-  14 ,8 34,13

 

p.value  (1 0/0 )كمستكل داللتيا  (4،77- ) المحسكبة تساكم zنبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

نرفض الفرض العدمي أم يكجد فركؽ ذات  بالتالي  (0/0 5 )أصغر مف مستكل الداللة االفتراضي

 بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في (0/0 5 )داللة إحصائية عند مستكل داللة

لمعرفة الفرؽ . كنظرائيف في المجمكعة الضابطة في اال تبار البعدم (اإلناث)المجمكعة التجريبية 

 لصالح المجمكعة لصالح أم مجمكعة نقارف بيف المتكسطات الحسابية لكؿ مجمكعة كنجد أف الفركؽ

  0(2008ال طيب، )ك (2006الجرؼ ،  ):، كتتفؽ ىذه النتيجة مع عدة دراسات سابقة كدراسةالتجريبية

 :الفرضية السابعة

 لمقررالتربية في التحصيؿ الدراسي( 0/0 5 )عند مستكل داللة داللة إحصائية اتؽ ذكال يكجد فر

،  (الذككر  )بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية  الصحية 

 0كنظرائيـ مف المجمكعة الضابطة  في اال تبار التحصيمي البعدم 

 0مستقمةاؿ لمعينات  t-test ال تبار ىذه الفرضية نجرم ا تبار  
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( 19)جدكؿ 

                                           كنظراايـ في  (الذككر)يبيف الفرؽ بيف متكسط درجات طمبة  المجمكعة التجريبية 
  ألتحصيمي البعدمالمجمكعة الضابطة في االختبار

 يساكم   p.valu كمستكل داللتيا (  3،5) ت المحسكبة تساكم الجدكؿ السابؽ أف قيمةنبلحظ مف

 دالة إحصائيا (3 ,5)قيمة ت المحسكبة  ك(0/0 5) الداللة االفتراضي  مف مستكلأصغر (0/0 0 ،1)

 أم يكجد فركؽ ذات داللة العدـ كنقبؿ الفرضية البديمة ية فرض كمف ثـ نرفض (28)عند درجة الحرية 

 بيف متكسط درجات  لمقرر التربية الصحية في التحصيؿ الدراسي(0/0 5 ) عند مستكل داللةإحصائية 
كنظرائيـ في المجمكعة الضابطة في  (الذككر)طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية 

 0كيكضح الرسـ البياني اآلتي ذلؾ  ، لصالح المجمكعة التجريبية التحصيمياال تبار

( 7)الرسـ البياني 

( ذككراؿ) بيف متكسط درجات طمبة  المجمكعة التجريبية كضح  الفرؽم

 في المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم ايـكنظرا
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اإلختبار البعدي للمجموعة 
الضابطة ذكور

اإلختبار البعدي للمجموعة 
التجرٌبٌة ذكور

قيمة 
ت 

درجات 
الحرية 
Df 

عدد افراد 
العينة 

32 

الذككر 
 ضابطة

الذككر 
 تجريبية

االحتماؿ 
الداللة 
p.value 

حجـ القرار 
األثر 

16 16 
  58 ,57 47 , 8   المتكسط

االنحراؼ  30   3, 5
 المعيارم

3,5   5,    0 ,5دالة   0 ,001  87 
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 0لحساب الفركؽ بيف متكسط الرتب لكبل العينتيف (ماف كيتني) نجرم ا تبار لمتأكد مف ىذه النتيجة

 (20)جدكؿ 

 في المجمكعة الضابطة في ايـكنظرا(ذككراؿ)درجات طمبة  المجمكعة التجريبية  الرتب ب متكسط  االفركؽ بيفبيفم
االختبار التحصيمي البعدم 

 

   p.valueكمستكل داللتيا  (4،32- ) المحسكبة تساكم zنبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

 كنقبؿ نرفض الفرض العدمي بالتالي  (0/0 5 ) أصغر مف مستكل الداللة االفتراضي (0/0 0،1)

بيف متكسط درجات طمبة (  0/0 5) يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة :الفرض البديؿ

 في المجمكعة الضابطة في اال تبار ـكنظرائو (الذككرمعمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية 

كلمعرفة الفرؽ لصالح أم مجمكعة نقارف بيف المتكسطات الحسابية لكؿ مجمكعة كنجد أف . البعدم

، (2008حسف، ):كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسات عدة سابقة  كدراسة0 لصالح المجمكعة التجريبيةالفركؽ

 0(2008ال طيب،  )ك 

 :الفرضية  الثامنة

طمبة  اتجاىات  درجاتبيف متكسطات( 0/0 5 ) عند مستكل داللة داللة إحصائيةاتؽ ذك ال يكجد فر

 نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغيرمجمكعة التجريبية اؿ

 0مستقمةاؿ لمعينات  t-testال تبار ىذه الفرضية نجرم ا تبار   0الجنس 

 االحتماؿ الداللة Zقيمة  متكسط الرتب

p.value 

 القرار

 العينة األكلى

 ذككر تجريبية

 العينة الثانية

 ذككر ضابطة
 دالة 0 ,001 32,4-  34,9 66,23
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( 21)جدكؿ 

 اتجاىات طمبة المجمكعة  درجاتيبيف عدـ كجكد فرؽ بيف متكسطات

التجريبية نحك مقررالتربية الصحية بعد استخداـ المكقع اإللكتركني بحسب متغير الجنس 

 

 

 

 

 

يساكم     p.value كمستكل داللتيا (0, 99) ت المحسكبة تساكم  الجدكؿ السابؽ أف قيمةنبلحظ مف
غير  (0, 99)مف ثـ قيمة ت المحسكبة  ك(0/0 5) الداللة االفتراضي  مف مستكلأكبر ( 0/0  33)

 إحصائية ال يكجد فركؽ ذات داللة العدـ أم ية الفرضػ لذا نقبؿ (38)دالة إحصائيا عند درجة الحرية 
المجمكعة التجريبية نحك مقرر التربية طمبة اتجاىات درجات  بيف متكسطات (0/0 5)عند مستكل داللة 

كيكضح الرسـ البياني اآلتي 0متغير الجنسالصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب 
 0ذلؾ  (8)رقـ 

 (8 )الرسـ لبياني

  اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية نحك مقرر درجات عدـ كجكد فرؽ بيف متكسطاتكضحم 

 التربية الصحية بعد استخداـ المكقع االلكتركني بحسب متغير الجنس

 

0

1

2

3

4

5

اتجاهات المجموعة التجرٌبٌة 
ذكور

اتجاهات المجموعة التجرٌبٌة 
إناث

درجات ت قيمة 
الحرية 

Df 

عدد افراد 
العينة 

40 

االحتماؿ  الذككر اإلناث
الداللة 
p.value 

حجـ القرار 
األثر  24 16 

 2,85 2,81 المتكسط

االنحراؼ  38 0, 99
 المعيارم

24, 0 0   ,  21  0, 025دالة غير  0,33 
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 0لحساب الفركؽ بيف متكسط الرتب لكبل العينتيف (ماف كيتني) نجرم ا تبار لمتأكد مف ىذه النتيجة

(22) 

  اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية نحك مقرريبيف الفركؽ بيف متكسط الرتب لدرجات

 التربية الصحية بعد استخداـ المكقع االلكتركني بحسب متغير الجنس

 االحتماؿ الداللة Zقيمة  متكسط الرتب

p.value 

 القرار

 العينة الثانية العينة األكلى

 غير دالة 17,0 1  ,361-  73 ,23 56 ,18
 

  p.value كمستكل داللتيا( 1،36- )المحسكبة تساكم  ( z) قيمة نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف 

 نقبؿ الفرضية العدـ أم ال يكجد فركؽ بالتالي (0/0 5) أكبر مف مستكل الداللة االفتراضي( 0/0 17 )

 بيف متكسطات درجات اتجاىات طمبة المجمكعة (0/0 5)ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

 ة مقرر التربية الصجيةالتجريبية نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراس

  0(2005اديكا كشيا، )كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة  .الجنسبحسب متغير

:                                                                                   الفرضية التاسعة

  طمبةاتجاىات  درجات  بيف متكسطات(0/0 5 ) عند مستكل داللة داللة إحصائيةاتؽ ذكال يكجد فر

 نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغيرالمجمكعة التجريبية 

 0مستقمةاؿ لمعينات  t-testال تبار ىذه الفرضية نجرم ا تبار  0  الثانكية الشيادة
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( 23)جدكؿ رقـ 

 اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية  درجاتيبيف عدـ كجكد فرؽ بيف متكسطات

   الشيادة الثانكية نحك مقرر التربية الصحية بعد استخداـ المكقع االلكتركني بحسب متغير

 

 يساكم   p.valu كمستكل داللتيا (0 ،82) ت المحسكبة تساكم الجدكؿ السابؽ أف قيمةنبلحظ مف

غير دالة  (0 ,82)مف ثـ قيمة ت المحسكبة  ك(0/0 5) الداللة االفتراضي  مف مستكلأكبر (0/0  77)

فركؽ ذات داللة إحصائية   ال يكجدالعدمي أم الفرض كمف ثـ نقبؿ (38)إحصائيا عند درجة الحرية 

مقرر التربية   اتجاىات أفراد المجمكعة التجريبية نحك درجات بيف متكسطات(0/0 5 )عند مستكل داللة

كيكضح الرسـ ،  الثانكيةت صص بحسب متغير الصحية بعد است داـ المكقع اإللكتركني في دراستيا

 0ذلؾ  (9)البياني اآلتي رقـ 

 

 

 

درجات  تقيمة 
الحرية 

Df 

عدد افراد 
العينة 

40 

 شيادة
ثانكية  
 أدبي

 شيادة
ثانكية 
 عممي

االحتماؿ 
الداللة 
p.value 

القرا
ر 

حجـ 
األثر 

24 16 
 2,83 2,82 المتكسط

االنحراؼ  38 0 ,82
 المعيارم

غير  0,77 21, 0 22,0
دالة 

017,0 
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( 9)الرسـ البياني 

 اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية   درجات عدـ كجكد فرؽ بيف متكسطاتيكضح

 الثانكية الشيادة حك مقرر التربية الصحية بعد استخداـ المكقع االلكتركني بحسب متغيرف

 

 0لحساب الفركؽ بيف متكسط الرتب لكبل العينتيف (ماف كيتني) نجرم ا تبار لمتأكد مف ىذه النتيجة

 (24)جدكؿ رقـ 

 اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية ط الرتب لدرجاتمتكسالفركؽ بيف بيف م

  الشيادة الثانكية نحك مقرر التربية الصحية بعد استخداـ المكقع االلكتركني بحسب متغير

 االحتماؿ الداللة Zقيمة  متكسط الرتب

p.value 

 القرار

 العينة الثانية العينة األكلى

 غير دالة 0, 78 0, 27-  09,21 20, 07

 p.valu (78 كمستكل داللتيا( 0،27- )المحسكبة تساكم  ( z) قيمة نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف 

فركؽ ذات   ال يكجدأم نقبؿ الفرضية العدـ بالتالي (0/0 5) أكبر مف مستكل الداللة االفتراضي(0/0

  اتجاىات أفراد المجمكعة التجريبية نحك درجات بيف متكسطات(0/0 5)داللة إحصائية عند مستكل داللة

 وتتفق  الثانوٌةالشيادة بحسب متغير  مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع اإللكتركني في دراستيا

0
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4

5

اتجاهات المجموعة التجرٌبٌة ثانوٌة أدبً اتجاهات المجموعة التجرٌبٌة ثانوٌة علمً
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 0( 2012دٌب، ): هذه النتٌجة مع كل من دراسة

 :الفرضية العاشرة

 طمبة اتجاىات  درجات  بيف متكسطات(0/0 5 )ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

المجمكعة التجريبية نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير 

 لمعينات  t-testال تبار ىذه الفرضية نجرم ا تبار 0الدكرات الحاسكبية التي  ضع ليا أفراد المجمكعة

  0مستقمةاؿ

  (25)جدكؿ رقـ 

  اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية نحك مقرر درجاتؽ بيف متكسطاتكيبيف كجكد فر

  غير الدكرات التدريبية الحاسكبية التربية الصحية بعد استخداـ المكقع االلكتركني بحسب مت

درجات ت قيمة 
الحرية 

Df 

عدد افراد 
العينة 

40 

غير خاضع 
لدكرات 
حاسكبية 

خاضع 
لدكرات 
حاسكبية 

االحتماؿ الداللة 
p.value 

حجـ األثر القرار 

17 23 
 2,83 2,82 المتكسط

االنحراؼ  38 0 , 27 
 المعيارم

25 , 0 0,  غير 0 ,79  27
دالة 

001 ، 0 

 p.valu ( 79 0/0) كمستكل داللتيا (27،0) ت المحسكبة تساكم الجدكؿ السابؽ أف قيمةنبلحظ مف

دالة إحصائيا عند  غير (27,0)مف ثـ قيمة ت المحسكبة ك(0/0 5 ) الداللة االفتراضي مف مستكلأكبر

 داللة  عند مستكلإحصائية ال يكجد فركؽ ذات داللة العدـ، أم ية فرضكمف ثـ نقبؿ (38)درجة الحرية 

التربية الصحية بعد   المجمكعة التجريبية نحك مقررطمبة اتجاىات  درجات بيف متكسطات(0/0 5)

 ، كيكضح الرسـ الحاسكبية التدريبيةاست داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير الدكرات

 0البياني اآلتي ذلؾ 
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 (10)رقـ  الرسـ البياني

 اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية نحك مقرر   درجاتؽ بيف متكسطاتك كجكد فريكضح عدـ

  غير الدكرات التدريبية الحاسكبيةالتربية الصحية بعد استخداـ المكقع االلكتركني بحسب مت

 

 
 

 0لحساب الفركؽ بيف متكسط الرتب لكبل العينتيف (ماف كيتني) نجرم ا تبار  لمتأكد مف ىذه النتيجة

(26) 

 اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية نحك مقرر   الرتب الدرجات متكسط الفركؽ بيفبيفم

  غير الدكرات التدريبية الحاسكبيةالتربية الصحية بعد استخداـ المكقع االلكتركني بحسب مت

 االحتماؿ الداللة Zقيمة  متكسط الرتب

p.value 

 القرار

 العينة الثانية العينة األكلى

 غير دالة 9,0 08,0-  20 ,37 68,20
 p.value كمستكل داللتو ( 08,0)-المحسكبة تساكم  ( z) قيمة نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف 

 ال يكجد فركؽ  ، أم نقبؿ الفرضية العدـكبالتالي (0/0 5 )أكبر مف مستكل الداللة االفتراضي( 09/0)

 المجمكعة طمبة اتجاىات  درجات بيف متكسطات(0/0 5 ) عند مستكل داللةإحصائيةذات داللة 

 التجريبية نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير الدكرات

 0(2012حسامك،): كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة،  الحاسكبيةالتدريبية
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اتجاهات المجموعة التجرٌبٌة 
خاضع لدورات حاسوبٌة

اتجاهات المجموعة التجرٌبٌة 
غٌر خاضع لدورات حاسوبٌة
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 :الفرضية الحادية عشرة

 مقرر التربية الصحيةال يكجد ترابط ذك داللة إحصائية بيف اتجاىات أفراد المجمكعة التجريبية نحك 

 0اإللكتركني كبيف تحصيميـ الدراسي

 (27)جدكؿ رقـ 

  مع التحصيؿ الدراسييبيف الترابط بيف اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية 

 

 p.valueاالحتماؿ  عامؿ االرتباط مع التحصيؿ الدراسي المتغير 

 0 , 034 0 , 34*اتجاىات الطالب 

 0 . 090 0 , 272   ( أ) البعد  األكؿمحكراؿ

 0 . 707 0 . 061  ( ب) البعد األكؿالمحكر

 0 . 138  0 , 239 األكؿ محكراؿ

 0 , 086 0 , 275 الثاني محكراؿ

 0 , 408 0 , 134 الثالث محكراؿ

 0 , 266 0 , 180 الرابع محكراؿ

 0 , 785 0 , 045 الخامس محكراؿ

 0 ,008 0 , 415     ** السادس محكراؿ

 0 , 399  0 , 137 السابع محكراؿ

   05,0 معامؿ االرتباط داؿ عند مستكل *           0, 01 معامؿ االرتباط داؿ عند مستكل **

   معالذم يبيف الترابط بيف اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية  (27)نبلحظ مف الجدكؿ التالي رقـ 

 معامؿ االرتباط داؿ عند *)كأف  (01,0 معامؿ االرتباط داؿ عند مستكل ** ) أف التحصيؿ الدراسي
 0(05,0مستكل 
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 :                                                                           كمما سبؽ نستنتج ما يمي

 بشكؿ عاـ كبيف تحصيميـ لبةيكجد ترابط ذك داللة معنكية ايجابي ضعيؼ بيف اتجاىات الط- 1 
 0الدراسي

 0 كبيف تحصيميـ الدراسي( أ ) في البعد األكؿبة بيف اتجاىات الطؿإحصائياال يكجد ترابط داؿ - 2

 0 كبيف تحصيميـ الدراسي(ب)  في البعد األكؿ بة بيف اتجاىات الطؿإحصائياال يكجد ترابط داؿ - 3

 0 األكؿ كبيف تحصيميـ الدراسي المحكر فية بيف اتجاىات الطمبإحصائياال يكجد ترابط داؿ - 4

 0  الثاني كبيف تحصيميـ الدراسي المحكر فية بيف اتجاىات الطمبإحصائياال يكجد ترابط داؿ - 5

 0 الثالث كبيف تحصيميـ الدراسي المحكر فية بيف اتجاىات الطمبإحصائياال يكجد ترابط داؿ - 6

 0 الرابع كبيف تحصيميـ الدراسي المحكر فية بيف اتجاىات الطمبإحصائياال يكجد ترابط داؿ - 7

 0 ال امس كبيف تحصيميـ الدراسي المحكر فية بيف اتجاىات الطمبإحصائياال يكجد ترابط داؿ - 8

 0 السادس كبيف تحصيميـ الدراسي المحكر فية ايجابي بيف اتجاىات الطمبإحصائيايكجد ترابط داؿ - 9

  0 السابع كبيف تحصيميـ الدراسي المحكر فية بيف اتجاىات الطمبإحصائياال يكجد ترابط داؿ -  10

 :اآلتي ذلؾ  (11)كيكضح الرسـ البياني رقـ 

 (11)الرسـ البياني رقـ 

 الدراسي مع التحصيؿيكضح الترابط بيف اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية 
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(  2002الزىراني،)، (2008ال طيب، ):كتتفؽ نتيجة ىذه الفرضية في المحكر السادس مع كؿ مف دراسة
 0 (2004كانجي،)،  (2009محمد، )،  ( 2004القحطاني،)،  ( 2006الكساب، )ك 

  :: مناقشة بنكد استبانة االتجاىات5-4

، /المحايد / ، كنستعرض فيما يمي بنكد استبانة االتجاىات المكجية لممجمكعة التجريبية كنسب المكافؽ
  :ة االتجاىات لكؿ محكر مف محاكرىا السبعإلىغير مكافؽ لنتعرؼ ك

 

 الرقـ

 ( أ ) البعد:المحكر األكؿ

اتجاىات الطمبة نحك دراسة مقرر التربية الصحية بعد استخداـ المكقع 
 اإللكتركني في تدريسو

 :أجد أف دراسة مقرر التربية الصحية باست داـ المكقع االلكتركني 

  اإلجابة       

غير  حيادم  مكافؽ
 مكافؽ

    0مرىقة 1

    ممتعة 2

    0مشكقة 3

     0مكنتني مف الحصكؿ عمى المعمكمات بيسر 4

     0ساعدتني عمى تحديد أغبلطي كتصحيحيا 5

    0سيمة جدان  6

زادت مف شعكرم بالمتعة عندما أجبت عف أسئمة التدريبات التي تضمنيا كؿ  7
  0فصؿ مف  بلؿ است داـ المكقع االلكتركني

   

    0ساعدتني عمى المراجعة كالتقكيـ الذاتي 8

    0 مف اىتمامي بالبحث عف المعمكمة ال اصة بالمكاد الدراسية المقررة تزاد 9

    0 لممقررزادت مف محبتي 10
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 (28)جدكؿ رقـ 

 كنسبيا الماكية  لإلستبانة( ب–أ  )البعديف : يبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى عبارات المحكر األكؿ

   النسب الماكية لإلجابات تعداد اإلجابات

 مكافؽ محايد غير مكافؽ
غير مكافؽ 

 رقـ العبارة 0/0مكافؽ  0/0محايد  0/0
26 8 6 65 20 15 1 
1 5 34 5,2 5,12 85 2 
1 1 38 5,2 5,2 95 3 
3 2 35 5,7 5 5,87 4 
1 3 36 5,2 5,7 90 5 
1 4 35 5،2 10 5,87 6 
0 5 35 0 5,12 5,87 7 
0 1 39 0 5,2 5,97 8 

    0زادت مف شعكرم بالتعب 11

    0مفضمة 12

اتجاىات الطمبة نحك                       (ب)  البعد:المحكر األكؿ 

 األىداؼ السمككية لفصكؿ مقرر التربية الصحية

 :أحببت عرض األىداؼ السمككية باست داـ المكقع االلكتركني ألنيا

    0صيغت لقياس جميع مستكيات التحصيؿ كالتعمـ 13

    0صيغت بشكؿ كاضح قابؿ لمقياس 14

    0تراعي الفركؽ الفردية لمطمبة 15

    0شاممة لكؿ محتكل فصكؿ مقرر التربية الصحية 16

     0تؤمف سيكلة الكصكؿ لميدؼ 17



   

- 145-  

 

2 4 34 5 10 85 9 
0 6 34 0 15 85 10 
5 3 32 5,12  5,7 80 11 
2 3 35 5 5,7 5,87 12 

42 45 393 75,8 375,9 875,81 
المحكر األكؿ 

 أ(أ)البعد 
0 5 35 0 5,12 5,87 13 
0 2 38 0 5 95 14 
2 10 28 5 25 70 15 
2 6 32 5 15 80 16 
0 5 35 0 5,12 5,87  17 

4 28 168 2 14 84 
المحكر األكؿ 

 (ب)البعد

46 73 561 6,6 88,10 52,82 
المحكر األكؿ 

 (ب+أ)البعداف 
 

اتجاىات الطمبة نحك دراسة مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع :  بعنكاف(أ ):األكؿالمحكر 
 0االلكتركني في تدريسو

 (29)جدكؿ 

  لإلستبانة كنسبيا الماكية(أ) البعديبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر األكؿ

النحكر األكؿ 
 (أ)البعد 

 النسبة الماكية عدد اإلجابات

 875,81 393 مكافؽ
 375,9 45 محايد

 75,8 42 غير مكافؽ
 100 480 المجمكع

مكضحة بالعدد كبالنسب المئكية في  (أ)كانت إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عف المحكر األكؿ البعد 
كأف نسبة ، ( 75,8غير مكافؽ) ،  (375,9محايد)، ك(875,81مكافؽ): ىيك (21)الجدكؿ السابؽ رقـ 
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 دراسة مقرر التربية الصحية باست داـ المكقع اإللكتركنيكىذا دليؿ عمى أف   مكافؽ كانت أعمى نسبة
كانت ممتعة كمشكقة كسيمة كمفضمة كغير مرىقة كمكنت الطمبة مف الحصكؿ عمى المعمكمات بيسر، 

( 12)كيكضح الرسـ رقـ كساعدتيـ عمى تحديد أغبلطيـ كتصحيحيا كعمى المراجعة كالتقكيـ الذاتي، 
  0النسب السابقة

 (12)الرسـ البياني 

 لإلستبانة (أ)يكضح النسب الماكية إلجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر األكؿ البعد 

 

 

 (30)جدكؿ 

  لإلستبانة كنسبيا الماكية(ب) البعد يبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر األكؿ

المحكر األكؿ 
 (ب)البعد 

 النسبة الماكية عدد اإلجابات

 84 168 مكافؽ
 14 28 محايد

 2 4 غير مكافؽ
 100 200 المجمكع

 

مكضحة بالعدد كبالنسب  (ب)كانت إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى ىذا المحكر األكؿ البعد 
  0(0/0 2غير مكافؽ)، (0/0 14محايد)، ك (0/0ػ 84مكافؽ):ىيك (22)المئكية في الجدكؿ السابؽ رقـ 

غٌر موافق
75 ،8%

محاٌد
375 ،9   
موافق%

82%

(أ)المحور األول البعد



   

- 147-  

 

 األىداؼ السمككية لفصكؿ مقرر التربية الصحيةكىذا دليؿ عمى أف  كأف نسبة مكافؽ كانت أعمى نسبة
  ة قابؿة كاضحصياغة صيغت  كماصيغت لقياس جميع مستكيات التحصيؿ كالتعمـ

تؤمف ك تراعي الفركؽ الفردية لمطمبة  ك شاممة لكؿ محتكل فصكؿ مقرر التربية الصحية كىيلمقياس

  0النسب السابقة (13)كيكضح الرسـ رقـ  ،سيكلة الكصكؿ لميدؼ

 ( 13)الرسـ البياني 

 لإلستبانة  (ب)يكضح النسب الماكية إلجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر األكؿ البعد 

 

 (31)جدكؿ 

  لإلستبانة كنسبيا الماكية(ب+أ) يبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر األكؿ

 النسبة الماكية عدد اإلجابات المحكر األكؿ
 52,82 561 مكافؽ
 88,1 73  محايد

 6,6 46 غير مكافؽ
 100 680 المجمكع

 

، كنسبة  (0/0 88,10)، كنسبة محايد  (0/0 52,82)نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة مكافؽ ىي 

كأف أعمى نسبة ىي نسبة مكافؽ كىذا دليؿ عمى مكافقة طمبة المجمكعة التجريبية  (0/0 6,6)غير مكافؽ 

 عمى دراسة مقرر التربية الصحية بكساطة المكقع االلكتركني المصصـ الذم كانت أىدافو السمككية

غٌر 
موافق

2%

محاٌد
14%

موافق
84%

(ب)المحور األول البعد 
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( 14)شاممة لكؿ محتكل مقرر التربية الصحية ككاضحة كمراعية لمفركؽ الفردية،  كيكضح الرسـ البياني 

  0اآلتي ىذه النسب

 (14)رسـ بياني رقـ 

لإلستبانة  (ب+أ  ) يكضح النسب الماكية إلجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر األكؿ  

 

غٌر موافق
7%

محاٌد
11%

موافق
%82ـ5

(  ب+أ)البعدين )المحور األول 

 المحكر الثاني

محتكل مقرر التربية الصحية انجاىات الطمبة نحك 

: أفضؿ تقديـ محتكل مقرر التربية الصحية باست داـ المكقع االلكتركني ألنو

غير  محايد مكافؽ

 مكافؽ

    0يعرض معمكمات مبسطة 18

    0يكفر الربط بيف الفكرة السابقة كالبلحقة 19

    0اعتمد أسمكب الحكار مع الطمبة  20

    0ُقدـ  بطريقة منطقية  21

    0ُقدـ  بطريقة منظمة 22
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    0(متتابعة)ُقدـ  بطريقة متسمسمة  23

    0ُقدـ  بطريقة متكاممة 24

    0است دـ االستنتاج في عرضو لممعمكمة 25

    0ربط النظرم بالتطبيؽ في المعمكمة المعركضة  26

    0است دـ أمثمة متنكعة 27

     0 قدـ معمكمات تناسب المرحمة الدراسية 28

    0ُعرض بطريقة تزيد مف دافعية الطمبة لمتعمـ 29

    0تضمف المعمكمات التي يحتاجيا الطمبة في مادة التربية الصحية 30

    0 مستجدات ما تكصؿ إليو العمـ في مادة التربية الصحية تضمف 31

    0ُعرض بطريقة تراعي األسس النفسية لمطمبة 32

    0اتصؼ بالتشكيؽ بعرضو لممعمكمة الصحية 33

    0اتصؼ بإثارة االنتباه كالتركيز 34

    0اتصؼ باإلثراء كغنى المكضكعات 35

     0يحقؽ  مبدأ مراعاة الفركؽ الفردية 36

     0يكفر سرعة الكصكؿ إلى المعمكمة 37

    0ارتبط باألىداؼ المحددة 38
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 (32)جدكؿ رقـ 

 كنسبيا الماكية يبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى عبارات المحكر الثاني لإلستبانة

تعداد اإلجابات  رقـ  النسب الماكية لإلجابات
 0/0مكافؽ  0/0محايد  0/0غير مكافؽ مكافؽ محايد غير مكافؽ العبارة

2 16 22 5 40 55 18 
0 4 36 0 10 90 19 
1 9 30 5,2 5,22 75 20 
0 2 38 0 5 95 21 
0 1 39 0 5,2 5,97 22 
0 1 39 0 5,2 5,97 23 
1 0 39 5,2 0 5,97 24 
1 9 30 5,2 5,22 75 25 
1 3 36 5,2 5,7 90 26 
1 5 34 5,2 5,12 85 27 
0 9 31 0 5,22 5,77 28 
0 10 30 0 25 75 29 
0 2 38 0 5 95 30 
3 7 30 5,7 5,7 75 31 
3 14 23 5,7 35 5,57 32 
0 3 37 0 5,7 5,92 33 
0 2 38 0 5 95 34 
3 14 23 5,7 35 5,57 35 
1 9 30 5,2 5,22 75 36 
3 10 27 5,7 25 5,67 37 
0 3 37 0 5,7 5,92 38 

20 132 688 38,2 72,15 9,81 
المحكر 
الثاني 
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 (33)جدكؿ 

  كنسبيا المئكية  لإلستبانة الثانييبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر

 النسبة الماكية عدد اإلجابات المحكر الثاني
 9,81 688  مكافؽ
 72,15 132 حيادم

 38,2 20 غير مكافؽ
 100 840 المجمكع

 

نسبة مكافؽ :  ىييبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف النسب المبينة إلجابات الطمبة عمى المحكر الثاني
كأف أعمى نسية ىي  (0/0 38,2)، كنسبة غير مكافؽ  (0/0 72,15)، كنسبة محايد  (0/0 9,81)

نسية مكافؽ كىذا دليؿ عمى مكافقة طمبة المجمكعة التجريبية عى تدريس مقرر التربية الصحية بكساطة 
المكقع االلكتركني المصصـ، حيث إف المحتكل قدـ بطريقة منظمة كمتسمسمة كمتكاممة ،كربط النظرم 

بالتطبيؽ  كاتصؼ باإلثراء كغنى المكضكعات ككؿ ما تكصؿ اليو العمـ في مادة التربية الصحية ، كعمى 
المعمكمة التي يحتاجيا الطمبة، كتناسب المرحمة الدراسية مما يزيد مف دافعية الطمبة لمتعمـ، كيكضح 

  0اآلتي ىذه النسب (15)الرسـ البياني 

 ( 15)الرسـ البياني 

  الثاني لإلستبانة يكضح النسب الماكية إلجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر

 

 

غٌر موافق
2%

محاٌد
16%

موافق
82%

المحور الثاني
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 المحكر الثالث
التعممية/ األنشطة التعميميةاتجاىات الطمبة نحك  

:التعممية لمقرر التربية الصحية عند است داـ المكقع االلكتركني ألنيا/أحببت األنشطة التعميمية  
0كفرت أنشطة كافية عف كؿ فصؿ مكافؽ محايد غير مكافؽ  39 

0ثرائيةإكفرت أنشطة      40 
0أكسبت الطمبة ميارات إيجابية     41 
0راعت الفركؽ الفردية لمطمبة     42 
0شممت الفصكؿ كافة     43 
0اتصفت بالتنكع     44 
 45 اتصؼ بالتشكيؽ   
00ارتبطت باألىداؼ المحددة     46 

 

 (34)جدكؿ رقـ 

  كنسبيا الماكية يبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى عبارات المحكر الثالث لإلستبانة

رقـ  النسب الماكية لإلجابات تعداد اإلجابات
 0/0مكافؽ  0/0محايد  0/0غير مكافؽ  مكافؽ محايد غير مكافؽ العبارة

0 4 36 0 10 90 39 
3 27 10 5,7 5,67 25 40 
0 6 34 0 15 85 41 
1 5 34 5,2 5,12 85 42 
0 1 39 0 5,2 5,97 43 
0 1 39 0 5,2 5,97 44 
0 5 35 0 5,12 5,87 45 
0 4 36 0 10 90 46 

4 53 263 25,1 56,16 18,82 
المحكر 
 الثالث
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 (35)جدكؿ 

  كنسبيا الماكية  لإلستبانة الثالثيبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر

 النسبة الماكية عدد اإلجابات المحكر الثالث
 ػ19,82 263 مكافؽ
 56,16 53 محايد

 25,1 4 غير مكافؽ
 100 320 المجمكع

 19,82مكافؽ)يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف النسب المبينة إلجابات الطمبة عمى المحكر الثالث كانت 
كاف أعمى نسبة ىي نسبة مكافؽ عمى أف  (0/0 25,1غير مكافؽ) ،  (0/0 16 ,56محايد) ،  ك (0/0

التعميمية المكجكدة في مقرر التربية الصحية عمى المكقع اإللكتركني كفرت أنشطة /األنشطة التعميمية 
كافية كشاممة لكؿ فصؿ في مقرر التربية الصحية، كراعت الفركؽ الفردية بيف طمبة المجمكعة التجريبية،  

كأكسبتيـ ميارات ايجابية ، كاتصفت بالتنكع كالتشكيؽ ، كارتبطت باألىداؼ المحددة، كيكضح الرسـ 
 0البياني اآلتي ىذه النسب

 (16)الرسـ البياني 

  يكضح النسب الماكية إلجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر الثالث لإلستبانة

  

 

 

غٌر موافق
1%

محاٌد
17%

موافق
82%

المحور الثالث
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 (36)جدكؿ رقـ 

 كنسبيا الماكية  لإلستبانة الرابعيبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى عبارات المحكر

 النسب الماكية لإلجابات تعداد اإلجابات
 0/0مكافؽ  0/0محايد  0/0غير مكافؽ  مكافؽ محايد غير مكافؽ العبارة رقـ

0 2 38 0 5 95 47 
1 12 27 5, 2 30 5, 67 48 
0 5 35 0 5,12 5, 87 49 
0 1 39 0 5,2 5, 97 50 
1 1 38 5, 2 5,2 95 51 
0 4 36 0 10 90 52 
0 4 36 0 10 90 53 

 :المحكر الرابع

طرااؽ التفاعؿ مع محتكل مقرر التربية الصحية اتجاىات الطمبة نحك 

: فضمت طرائؽ التفاعؿ مع المحتكل باست داـ المكقع االلكتركني ألنيا

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

    0متنكعة 47

    0متكاممة 48

     0تراعي الفركؽ الفردية لمطمبة 49

    0تيسر الكصكؿ إلى المعمكمة 50

      0مشكقة كتركز عمى الطالب 51

    0تناسب  صائص الطمبة كأعمارىـ 52

    0تناسب المحتكل 53

    0تساعد في تحقيؽ األىداؼ المحددة 54
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0 6 34 0 15 85 54 

 ػ43,88 10 ,93 0 ,625 283 35 2
المحكر 
 الرابع

                                         

 (37)جدكؿ 

 يكضح تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر الرابع لإلستبانة كنسبيا الماكية 

 النسبة الماكية عدد اإلجابات المحكر الرابع
 ػ4375,88 283 مكافؽ
 9375,10 35 محايد

 625,0 2 غير مكافؽ
 100 320 المجمكع

ػ 43,88مكافؽ):  يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف النسب المبينة إلجابات الطمبة عمى المحكر الرابع ىي
كاف أعمى نسبة ىي نسبة مكافؽ  (0/0 0 ,625غير مكافؽ) ، ك (0/0 10 ,93 محايد) ،  ك (0/0

 كانت متنكعة كمتكاممة، كتراعي الفركؽ الفردية  طرائؽ التفاعؿ مع المحتكل باست داـ المكقع االلكتركني:عمى أف
كتناسب المحتكل، كتساعد في تحقيؽ األىداؼ المحددة ، كما تيسر الكصكؿ إلى المعمكمة بطريقة مشكقة 

 0ىذه النسب (15)كىي تركز عمى الطالب كتناسب عمره ك صائصو، كيكضح الرسـ البياني رقـ 

 (17)رسـ بياني رقـ 

 الرابع لإلستبانة يكضح النسب الماكية إلجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر

 

غٌر موافق
1%

محاٌد
11%

موافق
88%

المحور الرابع
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 المحكر الخامس
 اتجاىات الطمبة نحك التقكيـ

غير 
 مكافؽ

: التقكيـ لمقرر التربية الصحية باست داـ المكقع االلكتركني ألنوأفضؿ مكافؽ محايد  

(قبمي ، مرحمي ، نيائي  )متنكع األشكاؿ      55 
0اعتمد أساليب تقكيـ متنكعة     56 
0شامبلن      57 
0يراعي الفركؽ الفردية لمطمبة     58 
0صيغت أسئمتو بدقة عممية كلغكية     59 
0التعممية/ مع العممية التعميمية ان مستمر     60 
 61 0 بلؿ التفاعؿ مع المحتكلمف يكفر التغذية الراجعة    
0مرتبط باألىداؼ المحددة     62 

 

 (38)جدكؿ رقـ 

 الخامس لإلستبانة كنسبيا الماكية يبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى عبارات المحكر

رقـ   النسب الماكية لإلجابات تعداد اإلجابات
 0/0مكافؽ  0/0محايد  0/0غير مكافؽ  مكافؽ محايد غير مكافؽ العبارة

0 5 35 0 5,12 5,87 55 
0 1 39 0 5,2 5,97 56 
0 15 25 0 5,37 5,62 57 
0 5 35 0 5,12 5,87 58 
0 5 35 0 5,12 5,87 59 
0 8 32 0 20 80 60 
0 4 36 0 10 90 61 
0 5 35 0 5,12 5,87 62 

0 48 272 0 15 85 
المحكر 
 الخامس
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 (39)جدكؿ 

  كنسبيا الماكيةيبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر الخامس لإلستبانة

 النسبة الماكية عدد اإلجابات المحكر الخامس
 85 272 مكافؽ
 15 48 محايد

 0 0 غير مكافؽ
 100 320 المجمكع

 

  ،(0/0ػ85مكافؽ)يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف النسب المبينة إلجابات الطمبة عمى المحكر الثالث كانت 
التقكيـ لمقرر كاف أعمى نسبة ىي نسبة مكافؽ عمى أف  (0/0 0غير مكافؽ) ،  (0/0 15محايد)ك 

 اعتمد  ك(قبمي ، مرحمي ، نيائي  ) متنكع األشكاؿ  كافالتربية الصحية باست داـ المكقع االلكتركني
 صيغت أسئمتو بدقة  لجميع األىداؼ ، كراعى الفركؽ الفردية ، ك شامبلن  ككاف ،أساليب تقكيـ متنكعة

 كفر التغذية الراجعة  بلؿ التفاعؿ مع  ، كالتعممي/مستمران مع العممية التعميمية  ، ككاف عممية كلغكية
 0 كيكضح الرسـ البياني اآلتي ذلؾ، كارتبط باألىداؼ المحددة،المحتكل

 (18)الرسـ البياني رقـ 

 يكضح النسب الماكية إلجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر الخامس لإلستبانة 

 

غٌر موافق
0%

محاٌد
موافق15%

85%

المحور الخامس
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:المحكر السادس  

 إخراج محتكل مقرر التربية الصحيةاتجاىات الطمبة نحك 

غير  محايد مكافؽ: أصبح إخراج مقرر التربية الصحية باستخداـ المكقع االلكتركني مفضالن ألنو
 مكافؽ

    0است دـ الحركة في المكاف المناسب  63

عرض مقاطع الفيديك كالصكر المتحركة كالصكر اإلحيائية كالصكر الثابتة بطريقة  64
 0جذابة

   

     0مكقع عرض الكسائط– مكقع اإليقكنات : تميز باتساؽ الت طيط مف حيث  65

    0عرض ألكانان متناسقة 66

    0كفر الكميض في األكقات المناسبة 67

    عة المطمكبةركفر أيقكنات متعددة تساعد عمى التنقؿ بيف الشاشات بالس 68

    0است دـ صكران مناسبة لكؿ فقرة 69

     0است دـ مناطؽ نشطة عند الضركرة 70

     0كفر صكران إحيائية مكضحة لممكقؼ التعميمي 71

    0كفر صكران ثابتة كافية لممكقؼ التعميمي 72

     0زكدت كؿ شاشة بالمعمكمات بالكثافة المناسبة 73

    0كفر األلكاف المناسبة 74

     0است داـ الصكت في المكاف كالكقت المناسب 75

    0كفر حرية التجكؿ لمطمبة 76

     0كفر الرسـك البلزمة  77

    0قدـ مقاطع فيديك مناسبة لممعمكمة المعركضة 78

    0 كالصغيرةاست دـ الحركؼ الكبيرة 79
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 (40)جدكؿ رقـ 

  كنسبيا المئكية  لإلستبانة السادسيبيف تعداد إجابات لطمبة المجمكعة التجريبية عمى عبارات المحكر

تعداد اإلجابات  رقـ   النسب الماكية لإلجابات
 0/0مكافؽ  0/0محايد  0/0غير مكافؽ  مكافؽ محايد غير مكافؽ العبارة

0 15 25 0 5,37 5,62 63 
1 6 33 5,2 15 5,82 64 
0 4 36 0 10 90 65 
0 5 35 0 5,12 85 66 
1 5 34 5,2 5,12 85 67 
0 2 38 0 5 95 68 
0 7 33 0 5,17 5,82 69 
0 3 37 0 5,7 5,92 70 
0 1 39 0 5,2 5,97 71 
0 10 30 0 25 75 72 
0 7 33 0 5,17 5,82 73 
0 5 35 0 5,12 5,87 74 
0 2 38 0 5 95 75 
0 6 34 0 15 85 76 
0 7 33 0 5,17 5,82 77 

    0 سيمة القراءةىاعبارات الشاشات كنصكص 80

    0رتياحاحجـ  ط كتابة النصكص مناسب لمقراءة ب 81

السير كفؽ  )يسمح لممتعمـ أف ي تار إعادة عرض أجزاء مف الفصكؿ حسب حاجاتو  82
 0(السرعة الذاتية

   

    0سيكلة الكصكؿ إلى المعمكمة في الكقت الذم أريده 83

    0تكامؿ الكسائط المتعددة المست دمة 84
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0 4 36 0 10 90 78 
0 5 35 0 5,12 5,87 79 
0 3 37 0 5,7 5,93 80 
0 9 31 0 5,22 5,77 81 
0 0 40 0 0 100 82 
0 4 36 0 10 90 83 
 84ا  80 20 0 32 8 0

2 113 765 23,0 84,12 93,86 
المحكر 
 السادس

 (41)جدكؿ 

  كنسبيا المئكية لإلستبانة السادسيبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر 

 النسبة الماكية عدد اإلجابات المحكر السادس
 93,86 765 مكافؽ
 84,12 113 محايد

 23,0 2 غير مكافؽ
 100 880 المجمكع

 :يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف النسب المبينة إلجابات الطمبة عمى المحكر الثالث كانت كاآلتي

كاف أعمى نسبة ىي  (0/0 23,0غير مكافؽ) ،  (0/0 84,12محايد) ،  ك (0/0 93,86مكافؽ )
 است دـ الحركة في المكاف :حيث المكقع االلكتركني فيإ راج مقرر التربية الصحية نسبة مكافؽ عمى 

 األلكاف المناسبة  ك البلزمة، ككفر الرسـك است داـ الصكت في المكاف كالكقت المناسب كما ،المناسب

عرض مقاطع الفيديك كالصكر المتحركة كالصكر اإلحيائية كالصكر الثابتة بطريقة كلممكقؼ التعميمي، 
 تكفر الصكر  -مكقع عرض الكسائط– مكقع اإليقكنات :  تميز باتساؽ الت طيط مف حيث ،  ككماجذابة

الثابتة كالصكر اإلحيائية كمقاطع الفيديك كالمناطؽ النشطة عند الضركرة المكضحة لممكقؼ التعميمي، 
كما كفر حرية التجكؿ ضمف مكضكعات التربية الصحية كراعى الفركؽ الفردية بيف طمبة المجمكعة 

كيكضح الرسـ البياني الخ، 0000التجريبية المست دمة المكقع االلكتركني في دراستيا لمقرر التربية الصحية
 0 ذلؾاآلتي
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 (19)الرسـ البياني رقـ 

 يكضح النسب الماكية إلجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر السادس لإلستبانة 

 

 

(42)جدكؿ رقـ   

  كنسبيا المئكية  لإلستبانة السابعيبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى عبارات المحكر

 النسب الماكية لإلجابات تعداد اإلجابات
 0/0مكافؽ  0/0محايد   0/0غير مكافؽ مكافؽ محايد غير مكافؽ رقـ العبارة

0 2 38 0 5 95 85 
0 1 39 0 5,2 5,97 86 
0 5 35 0 5,12 5,87 87 

غٌر موافق
0 0/0

محاٌد
13 0/0

موافق
87 0/0

المحور السادس

 :المحكر السابع

 التغذية الراجعة  في مقرر التربية الصحيةاتجاىات الطمبة نحك 

 غير مكافؽ محايد مكافؽ: أحببت تقديـ التغذية الراجعة باست داـ المكقع االلكتركني ألنيا

     0كفرت تعزيزان متنكعان  85

    0 التعزيز بعد اإلجابة مباشرةكاف 86

    0كشفت عف اإلجابات الغمط 87

    0الصكت المرافؽ لمتغذية الراجعة يزيد مف الدافعية إلى التعمـ 88

    0التعممية/كانت مستمرة مع العممية التعميمية  89
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0 9 31 0 5,22 5,77 88 
 89ا  5,92 5,7 0 37 3 0
 المحكرالسابع 90 10 0 180 20 0

 

(43)جدكؿ رقـ   

 يبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر السابع لإلستبانة كنسبيا الماكية 

 النسبة الماكية عدد اإلجابات المحكر السابع
 90 180 مكافؽ
 10 20 محايد

 0 0 غير مكافؽ
 100 200 المجمكع

يبلحظ مف  بلؿ النسب المئكية لتعدد إجابات الطمبة عمى ىذا المحكر مقدار تفاعؿ الطمبة مع المكقع 

االلكتركني كمف ثـ يدؿ عمى فاعمية التدريس بكساطة المكقع االلكتركني الذم كفر تعزيزان منكعان ، حيث 

أتى بعد اإلجابة مباشرة ، ككشؼ بدكره اإلجابة الغمط كاإلجابة الصحيحة كأف الصكت المرافؽ لمتغذية 

0، كيكضح الرسـ البياني اآلتي ذلؾالراجعة يزيد مف الدافعية لمتعمـ  

(20 )الرسـ البياني  

 يكضح النسب الماكية إلجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحكر السابع لإلستبانة

 

 

غٌر موافق
0 0/0

محاٌد
10 0/0

موافق
90

المحور السابع
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(44)جدكؿ رقـ   

  يبيف تعداد إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى المحاكر السبعة لالستبانة كنسبيا الماكية

0/0  االتجاه العدد 

 مكافؽ 3012 84,58

 محايد 476 13,37

 غير مكافؽ 73 05, 2

 المجمكع 3561  100

:   أف النسب المئكية عمى المحاكر السبعة لبلستبانة ىي (36)نبلحظ مف النسب المبينة في الجدكؿ 
  كبمغت نسبة المكافؽ أعمى (0/0 05،2)، غير مكافؽ  (0/0 37،13)محايد ، (0/0 85،84)مكافؽ 
يدؿ عمى االتجاىات اإليجابية لمطمبة اتجاه مقرر التربية الصحية الذم ُدرس لمطمبة بالمكقع) كىذا نسبة  

  االلكتركني، بينما نسبة غير مكافؽ أقؿ نسبة كىذا دليؿ فاعمية ىذه الطريقة في التدريس بكساطة

  0المكقع االلكتركتي المصمـ، كيكضح الرسـ البياني اآلتي ذلؾ

(21)الرسـ البياني رقـ   

بعة االستبانة الساكرمحاؿ عمى  المجمكعة التجريبية طمبةإلجابات النسب الماكية  يكضح  

 

:  مناقشة األسامة المفتكحة 5-5

:  كفؽ التالية المفتكحاألسئمةقامت الباحثة بتفريغ نتائج 

غٌر موافق
2 0/0

محاٌد
13 0/0

موافق
85 0/0

اإلستبانة ككل
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 ؟ماذا تقترح لتحسيف دراسة مقرر التربية الصحية باست داـ المكقع االلكتركني- 90

 (45)جدكؿ 

 يبيف أىـ مقترحات طمبة المجمكعة التجريبية عمى السؤاؿ األكؿ مف األسامة المفتكحة في المحكر الثامف لالستبانة

 النسبة الماكية أىـ المقترحات

 5,52 0زيادة عدد أجيزة الحاسكب في المخبر- 1

 5,77 0ال اقترح أم اقتراح الف مكقع التربية الصحية المقرر ىذا ال يحتاج أم تحسيف-2

 

  :مناقشة اإلجابة األكلى عف السؤاؿ األكؿ مف المحكر الثامف- 

 0زيادة عدد أجيزة الحاسكب في الم بر: اإلجابة

إف الم بر في الكمية ليس معدان لتطبيؽ أبحاث عممية عمى أعداد كبيرة مف الطمبة، ك ىذه اإلجابات 
كانت إجابات الطمبة الذيف كانكا يعتمدكف عمى دراسة ىذا المقرر في م بر الكمية كال يممككف أجيزة 

  0محمكؿ لدييـ

  :مناقشة اإلجابة الثانية عمى السؤاؿ األكؿ مف المحكر الثامف- 

 0ال اقترح أم اقتراح الف مكقع مقررالتربية الصحية ىذا ال يحتاج أم تحسيف:اإلجابة ىي

كىي نسبة عالية تؤكد االتجاىات اإليجابية لطمبة المجمكعة التجريبية نحك  ( 0/0 5,77)كانت النسبة 
مقرر التربية الصحية الذيف درسكا بكساطة المكقع االلكتركني المعد لذلؾ ، ككما يدؿ أيضان عمى فاعمية 

  0المكقع االلكتركني المعد لتدريس مقرر التربية الصحية

 :السؤاؿ الثاني مف المحكر الثامف

ف طريؽ المكقع ع أثناء دراستؾ مقرر التربية الصحية  فيما أبرز الصعكبات التي كاجيتؾ- 91
  ؟(االنترنتالجامعة ، المنزؿ ،مقيى ) االلكتركني في
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 (46)جدكؿ 

 يبيف أىـ إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى السؤاؿ الثاني مف األسامة المفتكحة في المحكر الثامف لالستبانة

 النسبة الماكية أىـ الصعكبات

 50 انقطاع التيار الكيربااي -1

 5,37 الكقت القميؿ المسمكح بو الستخداـ االنترنت في مخبر الكمية   -2

 55 أحيانا لبعض الكقت انقطاع الشبكة -3

 45 0 البطء في التنقؿ بيف صفحات المكقع االلكتركني-4

 

  : مناقشة اإلجابة األكلى عف السؤاؿ الثاني مف المحكر الثامف- 

 إف دراسة مقرر التربية الصحية عبر المكقع المصمـ عمى شبكة االنترنت ليس بالضركرة أف :اإلجابة

يككف ضمف م بر الكمية كلكف يمكف أف يككف في أم مكاف آ ر  كمقاىي االنترنت، أك كمبيكتر المنزؿ 

جابة الطمبة  ( أك السيرؼADSLبكساطة )أك عبر الياتؼ المحمكؿ  (أك السيرؼ ADSLبكساطة ) ، كا 

عف ىذا السؤاؿ بأف انقطاع التيار الكيربائي ىك أحد الصعكبات التي اعترضتيـ في أثناء دراسة المقرر 

ليس المقصكد انقطاعو في م بر الكمية الف ذلؾ ال يحدث إال لمحظات فقط كيمكف تداركو بتشغيؿ 

المكلدات الكيربائية المعدة لذلؾ كلكف المقصكد بانقطاع الكيرباء عمى مناطؽ عدة في المدينة بسبب 

  0األكضاع التي تمر بيا المدينة في تمؾ الفترة 

 :مناقشة اإلجابة الثانية عمى السؤاؿ الثاني مف المحكر الثامف

 مف (0/0 5,37)كانت النسبة ىي الكقت القميؿ المسمكح بو الست داـ االنترنت في م بر الكمية :اإلجابة

   التيالطمبة ،  كيعكد ذلؾ إلى أف م بر الكمية م صص لعممي الحاسكب التربكم كليس لؤلبحاث العممية



   

- 166-  

 

يقـك بيا طمبة الماجستير كالدكتكراه في مجاؿ اإلنترنت كىؤالء الطمبة ال يتكافر لدييـ كمبيكتر محمكؿ، 
  0كعكلجت ىذه المشكمة بتأميف كمبيكترات محمكلة ليـ مف زمبلئيـ في الكمية

 :  مناقشة اإلجابة الثالثة عف السؤاؿ الثاني مف المحكر الثامف

 0أحيانا لبعض الكقتانقطاع الشبكة  :اإلجابة

 كيحدث ىذا بسبب انقطاع الكيرباء أك بسبب الضغط الشديد عمى الشبكة في ساعات الذركة 

  0أك بسبب األكضاع الصعبة التي تمر بيا سكرية (الدكاـ الرسمي في الجامعات  )

 :  مناقشة اإلجابة الرابعة عمى السؤاؿ الثاني مف المحكر الثامف- 

 0البطء في التنقؿ بيف صفحات المكقع االلكتركني :اإلجابة

البطء حدث في حكاسيب  الطمبة الثابتة كالمحمكلة في المنازؿ كفي جكاالتيـ بسبب السرعة القميمة 
، كعكلجت ىذه المشكمة برفع سرعة االشتراؾ باالنترنت (k 512  )المشتركيف بيا باالنترنت أم اقؿ مف 
 0لدييـ في فترة تنفيذ التجريب التيائي

 :السؤاؿ الثالث مف المحكر الثامف

  ؟ما المقترحات التي تراىا مناسبة لبلستفادة مف المكاقع اإللكتركنية في التعميـ- 92

 :نكرد أىـ ىذه المقترحات في الجدكؿ اآلتي

 (47)جدكؿ 

 يبيف أىـ مقترحات طمبة المجمكعة التجريبية عمى السؤاؿ

 الثالث مف األسامة المفتكحة في المحكر الثامف لالستبانة

 النسبة الماكية أىـ المقترحات

 5,62 0  تككف مجانية أف -1

 87 0المقررة ف تشمؿ معظـ المقررات الدراسية أ- 2
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 :مناقشة اإلجابة األكلى - 

  كما نعمـ أف االنترنت في سكرية ليس مجانيان، فما بالؾ في الد كؿ إلى المكاقع التعميمية:اإلجابة

  0المصممة مف قبؿ أش اص قامكا بتصميميا عمى نفقتيـ ال اصة

 :مناقشة اإلجابة الثانية-  

اقترحت أف تشمؿ طريقة التدريس ىذه بقية المقررات الدراسية، كىذا يؤكد فاعمية  ( 0/0 87)إف النسبة 

 0طريقة التدريس بكساطة المكقع االلكتركني لمقرر التربية الصحية 

 : نتااج البحث كتفسيرىا6- 5

  بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعةإحصائيةيكجد فركؽ ذات داللة - 1

  0لصالح اال تبار البعدم التطبيقيف القبمي كالبعدم لبل تبار التحصيمي في التجريبية

الذم حصمنا عميو، دليؿ فاعمية  طريقة التدريس  (0 , 9) إف حجـ األثر الكبير إيتا مربع :رالتفسي

بالمكقع اإللكتركني لمتربية الصحية التي كفرت لطمبة المجمكعة التجريبية قدران كبيران مف الحرية كالمركنة 

في التعميـ دكف التقيد بالزماف كالمكاف باإلضافة الى تقديـ مثيرات عدة مف صكت كصكر كمقاطع 

 متكسط درجات طمبة ، مماأدل لكجكد فركؽ في(التقميدية ) إلخ،  مقارنة بالطريقة المعتادة 000فيديك

 التطبيقيف القبمي كالبعدم لبل تبار التحصيمي في التجريبية معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة

  0لصالح اال تبار البعدم

  بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعةإحصائيةيكجد فركؽ ذات داللة - 2 

 0 لصالح المجمكعة التجريبية البعدمالتحصيميالتجريبية كنظرائيـ مف المجمكعة الضابطة في اال تبار 

 الذم حصمنا عميو، دليؿ فاعمية طريقة التدريس (0 , 52) إف حجـ األثر المتكسط إليتا مربع :رالتفسي
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بالمكقع اإللكتركني لمقرر التربية الصحية التي كفرت لطمبة المجمكعة التجريبية قدران كبيران مف الحرية 

كالمركنة في التعميـ دكف التقيد بالزماف كالمكاف باإلضافة الى تقديـ مثيرات عدة مف صكت كصكر 

، الممتزمة بكقت كمكاف محدديف ك الية مف (التقميدية ) إلخ،  مقارنة بالطريقة المعتادة 000كمقاطع فيديك

المثيرات، كىذا ماجعؿ الفركؽ بيف منكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  لصالح طمبة 

 0المجمكعة التجريبية

 لمقرر التربية الصحية بيف متكسط درجات  في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر ال-3 

 في اال تبار  الثانكيةت صص طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير

  0التحصيمي

 إف المعمكمات التي زكد بيا طمبة المجمكعة التجريبية في المرحمة االعدادية عف أقساـ جياز :رالتفسي

دليؿ االست داـ  ، كافية - اإلرشادات (5)إلخ ، باإلضافة الى ممحؽ000الحاسكب ، ككيفة تشغميو ك

لدراسة مقرر التربية الصحية عبر المكقع االإلكتركني، كلؤلسباب السابقة الذكر حصمنا عمى ىذه 

       0النتيجة

 لمقرر التربية الصحية بيف متكسط درجات  في التحصيؿ الدراسيداللة إحصائيةات ؽ ذكيكجد فر ال-4 

طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير الجنس في اال تبار التحصيمي 

 0البعدم

الذم حصمنا عميو دليؿ عدـ تأثير متغير  (0 , 008) إف حجـ األثر الصغير جدان إليتا مربع :رالتفسي 

 :الجنس عمى التحصيؿ في اال تبار التحصمي البعدم ، ك يفسر ذلؾ بسبب

 0(معمـ الصؼ)التساكم بيف المجمكعتيف بالتحصيؿ الدراسي السابؽ عند القبكؿ باال تصاص نفسو -  أ



   

- 169-  

 

كدراسة كبل المجمكعتيف مقرر التربية الصحية بكساطة المكقع االلكتركني ، مما أدل لتكافؤىما -  ب

 0كمف ثـ عدـ كجكد فرؽ في التحصيؿ بينيما

 لمقرر التربية الصحية بيف متكسط درجات  في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر ال-5

 في الدكرات التدريبية الحاسكبيةطمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير 

 0اال تبار التحصيمي البعدم

دليؿ عدـ تأثير الدكرات التدريبية عمى التحصيؿ  (0) إف حجـ األثر إليتا مربع المساكم :رالتفسي

الدراسي، ألف المعمكمات التي ُزكد بيا طمبة المجمكعة التجريبية في المرحمة االعدادية عف أقساـ جياز 

دليؿ االست داـ  ، كافية - اإلرشادات (5)إلخ ، باإلضافة الى ممحؽ000الحاسكب ، ككيفية تشغميو ك

كال حاجة لممعمكمات التي يحصؿ عمييا طمبة ، لدراسة مقرر التربية الصحية مف المكقع االإلكتركني

كسس ، )المجمكعة التجريبية في الدكرات التدريبية الحاسكبية  لدراسة مقرر التربية  (00كبرنامج إكسؿ كا 

  0الصحية مف المكقع االلكتركني، مما أدل لتكافؤ المجمكعتيف في التحصيؿ

 لمقرر التربية الصحية بيف  متكسط درجات في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائية اتؽ ذكيكجد فر- 6

المجمكعة الضابطة  ، كنظائرىف مف (اإلناث  )طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية 

 0لصالح المجمكعة التجريبيةفي اال تبار التحصيمي البعدم 

 لمقررالتربية الصحية بيف متكسط درجات طمبة التحصيؿ الدراسي في داللة إحصائية اتؽ ذكيكجد فر-7

    في، كنظرائيـ مف المجمكعة الضابطة (الذككر  )معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية 

 0لصالح المجمكعة التجريبيةاال تبار التحصيمي البعدم  

 المذيف حصمنا عمييما مف الجدكليف (0 , 5)ك  (0 , 52)إف حجمي األثر المنكسطاف إليتا مربع :رالتفسي
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، دليؿ فاعمية طريقة التدريس بالمكقع اإللكتركني لمقرر التربية الصحية الذم كفر لطمبة (19)ك (17 )

قدران كبيران مف الحرية كالمركنة في التعميـ دكف التقيد بالزماف  (الذككر كاإلناث )المجمكعة التجريبية 

 إلخ،  مقارنة بالطريقة 000كالمكاف باإلضافة الى تقديـ مثيرات عدة مف صكت كصكر كمقاطع فيديك

بكقت كمكاف محدديف ك الية  (الذككر كاإلناث)، التي الزمت طمبة المجمكعة الضابطة(التقميدية )المعتادة 

مف المثيرات، كىذا ماجعؿ الفركؽ بيف منكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  لصالح 

 0التجريبية

نحك  المجمكعة التجريبية طمبة اتجاىات  درجات داللة إحصائية بيف متكسطاتاتؽ ذكال يكجد فر-8

 0مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير الجنس 

 نحك المجمكعة التجريبية طمبة اتجاىات  درجات داللة إحصائية بيف متكسطاتاتؽ ذكال يكجد فر- 9

  0الشيادة الثانكيةمقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير  

 اتجاىات إفراد المجمكعة التجريبية نحك  درجاتال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات- 10

  التدريبيةمقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير الدكرات

 0التجريبية الحاسكبية التي  ضع ليا أفراد المجمكعة

التي حصمنا عمييا   (0 , 001)، (0 , 017)، (0 , 025) إف أحجاـ األثر الصغيرة إليتا مربع :رالتفسي

الجنس ، الشيادة الثانكية، ) دليؿ عدـ تأػثير كؿ مف متغير (25، 23 ، 21 )مف الجداكؿ ذات األرقاـ 

عمى متكسطات درجات االنجاىات لطمبة المجمكعة التجريبية، ككما نعمـ  (الدكرات التدريبية الحاسكبية 

إف االتجاىات تتككف كتتشكؿ كفقان لممعمكمات التي يحصؿ عمييا الفرد أك يتعرض ليا ، كمف بيف  

المككنات األساسية لبلتجاه المككف المعرفي الذم يشير إلى جممة المعتقدات كالمعمكمات كالحقائؽ 
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المتكفرة لدل الفرد عف مكضكع االتجاه، فعند حصكؿ اتجاىات إيجابية لطمبة المجمكعة التجريبية نحك 

ناث المجمكعة التجريبية مف كبل الشيادتيف الثانكية  مقرر التربية الصحية، فيذا يدؿ عمى حصكؿ ذككر كا 

العممي كاألدبي كال اضعيف لدكرات تدريبية حاسكبية كالغير  اضعيف لدكرات تدريبية حاسكبية عمى 

 0مستكل معرفي متساكم كمرتفع كىذا يدؿ عمى ايجابية كرضا تجاه مقرر التربية الصحية

 كبيف تحصيميـ عمكمان   الطمبة ايجابي ضعيؼ بيف اتجاىاتإحصائيةيكجد ترابط ذك داللة - 11

 0الدراسي

 0  إف ضعؼ الترابط نانج عف صغر عينة الدراسة:رالتفسي

تشكؿ اتجاىات ايجابية عند طمبة المجمكعة التجريبية نحك مقرر التربية الصحية الذم ُدرس - 12

 0عمى مقياس االتجاه(84 ,58) بكساطة المكقع االلكتركني بنسبة

 : مقترحات البحث5-7

 :تكصمت الباحثة في ضكء نتائج البحث الى عدة مقترحات ىي

  0زيادة االىتماـ باإلنترنت كتكفيره مجانان لمطمبة- 1

  0العمؿ عمى تكفير أجيزة الحاسكب لمطمبة ، كتقديـ التسييبلت الفنية البلزمة ليـ- 2

  0إقامة دكرات تدريبية لمطمبة لتكعيتيـ بأىمية شبكة اإلنترنت ككيفية است داميا كاإلستفادة منيا- 3

االستفادة مف تقنيات الشبكة العالمية بم تمؼ صكرىا في نشر المقررات الدراسية ، كتبادؿ الرسائؿ - 4

  0كالمحادثات بيف الطمبة بعضيـ البعض كبيف مدرسييـ

 إعداد نشرات تحتكم عمى المكاقع التربكية الم تمفة كالمت صصة بشتى المكضكعات كتبادليا بيف- 5
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   0الطمبة بحيث تصؼ ما تقدنو المكاقع مف أفكار تعميمية

التأكيد عمى أىمية است داـ االنترنت كاإلفادة مف  دمات المكاقع التعميمية االلكتركنية في تحسيف - 6

  0التعممية كتطكيرىا /العممية التعميمية

 0إجراء المزيد مف الدراسات المماثمة حكؿ مقررات دراسية جامعية أ رل- 7
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 عربيةممخص البحث باؿ 5-8

:  مقدمة البحث5-8-1

تبعو مف تنمية معمكماتية  إف التقدـ العممي الذم يشيده ىذا العصر  صكصان في المجاؿ اإللكتركني، كما
كثيران مف أنماط الحياة كأساليبيا، كلـ يكف قطاع التعميـ   كافة مناحي الحياة كمناشطيا، كغّير فيقد أثر

عميو بالتعميـ  إذ تأثرت العممية التعميمية بالتقنية شيئان فشيئان كصكالن إلى ما اصطمح استثناءن مف ذلؾ،
 .المستقبؿ  مف  بلليا استشراؼيحدثاإللكتركني، الذم أصبح حتمية 

مف ىنا قامت الباحثة بتصميـ مكقع الكتركني لمادة التربية الصحية لطمبة السنة األكلى معمـ صؼ في 
عبره لمعرفة مدل التقدـ الحاصؿ في تحصيميـ  ث لتعميميـ ىذا المقررعكمية التربية األكلى جامعة الب

  0(التقميدية)  المعتادةائؽمقارنة بنظرائيـ في كمية التربية الثانية جامعة البعث تـ تعميميـ ىذا المقرر بالطر

:  مشكمة البحث  5-8-2

مف  بلؿ اطبلع الباحثو عمى أدبيات البحث التربكم كمستجداتو ك صكصان في مجاؿ طرائؽ التدريس 

   :   كاست دامات المكاقع االلكتركنية كشبكة االنترنت الحظت 

كجكد تضارب في نتائج الدراسات السابقة ب صكص التحصيؿ ، كاتجاىات الطمبة نحك البرامج - ن1

 0الحاسكبية كشبكة اإلنترنت كالمكاقع االلكتركنية

االست دامات العديدة ليذه المكاقع االلكتركنية في المجاؿ التربكم ، كضركرة مكاكبة المستجدات - نن2

  0لمبحث عف أفضؿ طرائؽ التدريس

طالبان كطالبة ُسئمكا عف صعكبات  (30)كما أجرت الباحثة تجربة استطبلعية عمى عينة مككنة مف - ن3
مف الطمبة أكد سمبية الطالب كفؽ الطرائؽ التقميدية  (0/0 80) تبيف أف 0تدريس مقرر التربية الصحية

ألنيا تركز عمى دكر المدرس كتيمؿ دكر الطالب، كىذا ينعكس سمبان عمى التحصيؿ الدراسي كاالتجاىات 
 0تحك مقرر التربية الصحية
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 :  آلتيالسؤاؿ اعف  لمبحث عف حؿ لتمؾ المشكمة يتمثؿ باإلجابة ان فعا دذلؾ شكؿكؿ  

ما أثر استخداـ مكقع الكتركني لتدريس مقرر التربية الصحية في التحصيؿ الدراسي لطمبة معمـ 

  الصؼ السنة األكلى كاتجاىاتيـ نحكىا ؟

 :تأتي أىمية البحث مف : أىمية البحث  5-8-3

   0أىمية المكقع االلكتركني الذم يمكف أف يمبي اىتمامات الطمبة كميكليـ ، كيتناسب مع احتياجاتيـ - ن1

أىمية مقرر التربية الصحية الذم ا تير، كما يحتكيو مف مكضكعات ، تعكد بالفائدة الصحية عمى - ن2

نفمكنزا إنفمكنزا ال نازير ، كاإليدز ، كإاألمراض التي انتشرت في العالـ كمرض  مكضكع المجتمع مثؿ

 0إلخ00الطيكر ، 

  عف أثر است داـ مكقع الكتركني لتدريس مقرر التربية الصحية  لطمبة معمـتي تسفراؿ أىمية النتائج- ن3

الصؼ السنة األكلى في كميتي التربية األكلى كالثانية في جامعة البعث ، كالتي يمكف أف تسيـ في 

     0التعممية ، كتطكيرىا في حاؿ كانت النتائج ايجابية / تحسيف العممية التعميمية

 أىمية تطبيقو عمى فئة مف األفراد، يقع عمى عاتقيـ بعد ت رجيـ مسؤكلية التعميـ في الحمقة األكلى -ن4

عدادىـ   0التي ُتعد األساس أك المبنة األكلى في تعميـ أفراد المجتمع كا 

متابعة ىذا البحث ما بدأت بو األبحاث السابقة في ىذا المجاؿ ، التي تناكلت تكظيؼ المكاقع - ن5

  0االلكتركنية في التعميـ عف بعد ، لتككف نتائجو دعمان لنتائج ىذه األبحاث ، في حاؿ تحققت فرضياتو 

 :ييدؼ البحث إلى  : أىداؼ البحث 5-8-4

 معمـ بة طؿحصيؿ التدريس باست داـ المكقع االلكتركني لمقرر التربية الصحية في ت أثرتعرؼ- ن1
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 0كالشيادة الثانكية كالدكرات التدريبية الحاسكبية الجنس  متغيراتاألكلى بحسب الصؼ السنة 

 نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع كلى معمـ الصؼ السنة األبةتعرؼ اتجاىات طؿ -ن2

  0، الت صص في الثانكية ، الدكرات التدريبية الحاسكبية الجنساتااللكتركني في تدريسيا بحسب متغير

 0 كبيف تحصيميـ الدراسي مقرر التربية الصحية ترابط اتجاىات أفراد المجمكعة التجريبية نحكتعرؼ- ن3 

است داميـ المكقع عند  ، األكلى معمـ الصؼ السنة بةتعرؼ الصعكبات التي تعترض طؿ -ن4 

  0االلكتركني  لتدريس  مقرر التربية الصحية 

: فرضيات البحث  5-8-5

(  :  05,0)التي ست تبر عند مستكل داللة :  يتضمف البحث الفرضيات التالية 

 :الفرضية األكلى

  بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعةإحصائيةال يكجد فركؽ ذات داللة  
 0التطبيقيف القبمي كالبعدم لبل تبار التحصيمي  في التجريبية

 : الفرضية الثانية

  بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعةإحصائيةال يكجد فركؽ ذات داللة 

 0التجريبية كنظرائيـ مف المجمكعة الضابطة في اال تبار التحصيمي البعدم

:                                                                                    الفرضية الثالثة

 لمقرر التربية الصحية بيف متكسط درجات  في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر ال

 في اال تبار الشيادة الثانكيةطمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير 

 0التحصيمي البعدم
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 :الفرضية الرابعة 

 لمقرر التربية الصحية بيف متكسط درجات  في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر  ال

طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير الجنس في اال تبار التحصيمي 

 0البعدم

:                                                                                   الفرضية الخامسة

 لمقرر التربية الصحية بيف متكسط درجات   في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر ال

 في الدكرات التدريبية الحاسكبية طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير 

 0اال تبار التحصيمي البعدم

 : الفرضية السادسة

 لمقرر التربية الصحية بيف  متكسط درجات في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائية اتؽ ذكال يكجد فر 
، كنظائرىف مف المجمكعة الضابطة  (اإلناث  )طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية 

  0في اال تبار التحصيمي البعدم 

:                                                                                 الفرضية السابعة

بيف متكسط   لمقرر التربية الصحية في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائية اتؽ ذكال يكجد فر- ن5

، كنظرائيـ مف المجمكعة  (الذككر  )درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية 

 0الضابطة  في اال تبار التحصيمي البعدم 

 : الفرضية  الثامنة

 نحك مقرر المجمكعة التجريبية طمبة اتجاىات  درجات داللة إحصائية بيف متكسطاتاتؽ ذكال يكجد فر
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 0التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير الجنس 

 : الفرضية التاسعة

 نحك مقرر المجمكعة التجريبية طمبةاتجاىات درجات  داللة إحصائية بيف متكسطات اتؽ ذكال يكجد فر

  0 الشيادة الثانكيةالتربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير 

 :الفرضية العاشرة

  المجمكعة التجريبية نحكطمبة اتجاىات  درجات ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات

  التدريبيةمقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع اإللكتركني في دراستيا بحسب متغير الدكرات

 0الحاسكبية

 : الفرضية الحادية عشرة

 كبيف مقرر التربية الصحيةال يكجد ترابط ذك داللة إحصائية بيف اتجاىات أفراد المجمكعة التجريبية نحك 

 0تحصيميـ الدراسي

: حدكد البحث 5-8-6

  ، مف كميتي التربية األكلى كالثانية في جامعةاألكلى معمـ الصؼ السنة بةعينة مف طؿ: حدكد بشرية- ن1

  0البعث

المد ؿ إلى التربية  )الفصؿ األكؿ : كيتضمف  (التربية الصحية  ):  الباب األكؿ :حدكد عممية- ن2

، الفصؿ ( أسس التربية الصحية) ، الفصؿ الثالث ( مفيـك التربية الصحية )، الفصؿ الثاني (الصحية
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: ، كالباب الثاني (طرائؽ كأساليب التربية الصحية  )، الفصؿ ال امس  (مبادئ التربية الصحية  )الرابع 

التعامؿ مع  )، الفصؿ السابع  (مفاىيـ األمراض ككبائياتيا  )كيتضمف الفصؿ السادس  (األمراض  )

: مادة التربية الصحية  المقررة لطمبة السنة األكلى معمـ صؼ ، كىي مف تأليؼ  مف (الصحة كالمرض 

  0 ( ـ 2008 )  كليد الفيصؿ 0د سمكل مرتضى ، ك د0أ

  0(2014 -2010) العاـ الدراسي :حدكد زمنية- ن3

  0كميتا التربية األكلى كالثانية في جامعة البعث : د مكانيةكحد- ن4

  : منيج البحث 5-8-7

                                                                                كلمحكـ0انسجامو مع البحث ، إذ تكجد متغيرات مستقمة ، كأ رل تابعة  اعتمد المنيج التجريبي بسبب 

 ؿ د، ك مُ (تجريبية كضابطة ): عمى أثر المتغير المستقؿ في المتغير التابع ، تأ ذ الباحثة مجمكعتيف 

المتغير المستقؿ عمى التجريبية ، كمف ثـ ُيبلحظ ما حدث لممتغير التابع في ىذه المجمكعة نتيجة 

  0إلد اؿ المتغير المستقؿ 

: المجتمع األصمي ، كعينة البحث  5-8-8

ناث  ) األكلىصؼ مف السنة اؿ طمبة معمـ  لمدراسةيضـ المجتمع األصمي  ، مف كميتي التربية(ذككر كا 

طالب كطالبة  (200)الممتزميف منيـ بالدكاـ ،ان ذككر (90 )ان إناث (405) منيا  كطالبةطالب (495) األكلى

 ان،ذككر (85 )ان إناث (245)منيا كطالبة طالب  (330)كالثانية ذككران  (80) اناثان ك (120)منيـ 

 لعاـ ثعفي جامعة البذككران،  (82)اناثان ك  (136)طالب كطالبة منيـ  (220)الممتزميف منيـ بالدكاـ 

  0 آ ر إلى  كيتغير ىذا العدد مف عاـ(ـ2011/2012)
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: أما عينة البحث 

بالنسبة  ( 0/0 20)بنسبة العشكائية مف طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى الطبقية  بالطريقة رت ا تي 

:  لئلناث كلمذككر كؿ عمى حده كبعد ذلؾ قامت الباحثة بتكزيع ىذه العينة عمى مجمكعتيف 

: المجمكعة التجريبية - ن1

( 16) بيف الذككر ان  مكزعان طالب (40) مف كمية التربية األكلى في جامعة البعث ، حدد عددىا رتا تي

 طالبة ، تد ؿ إلى المكقع اإللكتركني مف  بلؿ كممة مركر حددت عند تصميـ (24)  كاإلناثان طالب

 0المكقع

: المجمكعة الضابطة- ن2

 مف كمية التربية الثانية في جامعة البعث ، كتتألؼ مف عدد مماثؿ لممجمكعة التجريبية مف حيث رتا تي 

  0الكـ كالجنس 

: أدكات البحث  5-8-9

  : تيةاعتمد البحث األدكات اآل

   0مكقع الكتركني لمقرر التربية الصحية عمى اإلنترنت -ن1 

: بعدم / قبمي  تحصيميا تبار- ن2 

  0 نحك مقرر التربية الصحية لممجمكعة التجريبيةاألكلى معممي الصؼ السنة بةاتجاىات لمطؿ استبانة-ن3 

: متغيرات البحث  5-8-10

:  ة قؿمتغيرات مست-ن1
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   0 التقميدية ، كطريقة التدريس باست داـ المكقع االلكتركني ائؽالطر: الطريقة ، كعامبلىا - أ

  0(الذككر كاإلناث ): الجنس ، كعامبله - بن 

 0 (أدبي ، عممي  ) ا كعامبلهالشيادة الثانكية- ت

  0(دكرات ، لـ ي ضع لدكرات  ضع ؿ) الحاسكبية  التدريبية  الدكرات-ث    

: متغيرات تابعة - ن2

  0 لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة األكلى معمـ الصؼ السنة ةتحصيؿ طمب- أ

 0، المجمكعة التجريبية نحك مقرر التربية الصحية األكلى معمـ الصؼ السنة لبةاتجاىات ط- ب

 : يتضمف البحث جانبيف : إجراءات البحث 5-8-11

 يتـ مف  بللو التعريؼ بمشكمة البحث ، كاالطبلع عمى الدراسات السابقة ، كشرح: الجانب النظرم - أ

 . كيفية تصميـ مكقع الكتركني ، كبياف أىميتو كمتطمباتو     

 :كيتضمف : الجانب العممي - ب

  0األكلى  تصميـ مكقع الكتركني لمقرر التربية الصحية ، يست دـ لتدريس طمبة معمـ الصؼ السنة- ن1

  0بعدم/ تصميـ ا تبار تحصيمي قبمي- ن2

تصميـ استبانة اتجاىات لطمبة معمـ الصؼ السنة األكلى نحك مقرر التربية الصحية بعد است داـ - ن3

  0المكقع االلكتركني في تدريسيا 

  0دراسة تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة- ن4

  0 تطبيؽ أدكات البحث بعد تطكيرىا ، كتحسينيا --ن5 
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 0معالجة النتائج كتفسيرىا- ن6

صياغة بعض مقترحات مستقاة مف نتائج البحث ، لتككف إضاءة جديدة مفيدة  لمست دمي   -ن7     

  0التربكم  في المجاؿ المكاقع االلكتركنية         

 :تـ الكصكؿ إلى النتائج اآلتية : نتااج البحث5-8-12

   بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعةإحصائيةيكجد فركؽ ذات داللة - 1

 0لصالح البعدم التطبيقيف القبمي كالبعدم لبل تبار التحصيمي في التجريبية    

  بيف متكسط درجات طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعةإحصائيةيكجد فركؽ ذات داللة - 2
 0 لصالح المجمكعة التجريبية البعدمألتحصيميالتجريبية كنظرائيـ مف المجمكعة الضابطة في اال تبار 

  لمقرر التربية الصحية بيف متكسط درجات في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر ال-3

 في  الشيادة الثانكية طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير      

 0التحصيمي البعدم اال تبار    

 لمقرر التربية الصحية بيف متكسط درجات  في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر ال-4 

 طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير الجنس في اال تبار      

 0التحصيمي البعدم     

 لمقرر التربية الصحية بيف متكسط درجات   في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائيةاتؽ ذكيكجد فر ال-5

  الدكرات التدريبية الحاسكبيةطمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية بحسب متغير     

 0في اال تبار التحصيمي البعدم      

   لمقرر التربية الصحية بيف  متكسط درجاتفي التحصيؿ الدراسي داللة إحصائية اتؽ ذكيكجد فر- 6 
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المجمكعة  ، كنظائرىف مف (اإلناث  )طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية      

 0لصالح إناث المجمكعة التجريبية الضابطة في اال تبار التحصيمي البعدم     

بيف متكسط درجات    لمقرر التربية الصحية في التحصيؿ الدراسي داللة إحصائية اتؽ ذك يكجد فر-7 

، كنظرائيـ مف المجمكعة   (الذككر  )طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى في المجمكعة التجريبية      

 0لصالح المجمكعة التجريبية  ذككرالضابطة  في اال تبار التحصيمي البعدم     

نحك  المجمكعة التجريبية طمبة اتجاىات  درجات داللة إحصائية بيف متكسطاتاتؽ ذكال يكجد فر- 8 

 0 مقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير الجنس       

نحك   المجمكعة التجريبية طمبة اتجاىات  درجات داللة إحصائية بيف متكسطاتاتؽ ذكال يكجد فر- 9 

   0الشيادة الثانكيةمقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير       

 اتجاىات إفراد المجمكعة التجريبية نحك   درجاتال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات- 10 

   التدريبيةمقرر التربية الصحية بعد است داـ المكقع االلكتركني في دراستيا بحسب متغير الدكرات      

 0التجريبية الحاسكبية التي  ضع ليا أفراد المجمكعة     

  كبيف تحصيميـعمكمان   الطمبة ايجابي ضعيؼ بيف اتجاىاتإحصائيةيكجد ترابط ذك داللة - 11

 0الدراسي     

 تشكؿ اتجاىات ايجابية عند طمبة المجمكعة التجريبية نحك مقرر التربية الصحية الذم ُدرس - 12 

  0عمى مقياس االتجاه(84 ,58)        بكساطة المكقع االلكتركني بنسبة

 : مقترحات البحث5-8-13

 :تكصمت الباحثة في ضكء نتائج البحث الى عدة مقترحات ىي

  0زيادة االىتماـ باإلنترنت كتكفيره مجانان لمطمبة- 1
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  0العمؿ عمى تكفير أجيزة الحاسكب لمطمبة ، كتقديـ التسييبلت الفنية البلزمة ليـ- 2

  0إقامة دكرات تدريبية لمطمبة لتكعيتيـ بأىمية شبكة اإلنترنت ككيفية است داميا كاإلستفادة منيا- 3

االستفادة مف تقنيات الشبكة العالمية بم تمؼ صكرىا في نشر المقررات الدراسية ، كتبادؿ الرسائؿ - 4
  0كالمحادثات بيف الطمبة بعضيـ البعض كبيف مدرسييـ

إعداد نشرات تحتكم عمى المكاقع التربكية الم تمفة كالمت صصة بشتى المكضكعات كتبادليا بيف - 5
   0الطمبة بحيث تصؼ ما تقدنو المكاقع مف أفكار تعميمية

 التأكيد عمى أىمية است داـ االنترنت كاإلفادة مف  دمات المكاقع التعميمية االلكتركنية في زيادة  - 6

  0التعممية/     التحصيؿ في العممية التعميمية 

 0إجراء المزيد مف الدراسات المماثمة حكؿ مقررات دراسية جامعية أ رل- 7
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The research abstract  5-9 

5-9-1 - The research Introduction: 

There is scientific progress especially in the electronic and the information technology field. 

This development has an impact on all life aspects and its activities and changed a lot of the 

patterns and methods of life. The education sector is not an exception as the teaching and 

learning process has been affected by the technology gradually till achieving what termed 

electronic learning, which has become inevitable form to explore the future. 

Therefore, the researcher designed a website for health education module for first year 

classroom students in  first Education Faculty in Albaath University. The website is designed 

to teach the students and to see the extent of progress in their achievement compared to their 

counterparts who learned the module using the traditional methods in the second Education 

Faculty in Albaath University.  

5-9-2 – The research problem :  

Through the researcher study of the educational research literature and its updates, especially 

in the field of teaching methods and the uses of the websites and the internet she noticed: 

1 – There are differences in the results of previous studies regarding the achievement , and 

students' attitudes toward computer programs, the Internet and the websites. 

2 – There are many uses of these websites in the educational field, and there is a necessity to 

keep up with the developments to discover the best methods of teaching.  

3- The researcher conducted a pilot study on a sample consisted of( 30) students. They have 

been asked about the difficulties of teaching Health Education course.( 80%) of the students 

assured the negative students’ role in traditional methods of teaching because it focuses on 

teaches’ role and ignore students’ role which is reflected negatively on academic achievement 

and attitudes towards the Health Education course.  

  All of this forms a motivation to search for a solution to that problem by answering the 

following question:  

What is the effect of using electronic website to teach Health Education module on the 

achievement of first year classroom teachers and their attitudes towards it? 

5-9-3 - The importance of the research:  

the importance of search is as follow: 

1 - The Importance of the website, which can meet the students' interests and preferences, and 
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appropriate with the needs . 

2 - The importance of the Health Education module that has been chosen, and its topic 

contents, that has benefit health in the society, such as diseases that spread in the world as a 

disease of swine flu, AIDS, bird flu, … etc.  

3 - The importance of the expected results on the affect of the use of the website to teach the 

Health Education module for the first year classroom teachers in the  first and second 

education Facultys in the Al-Baath University, and that can contribute in improving the 

process of teaching and learning, and developing it in case the results were positive. 

4 - The importance of applying it on a group of individuals, who is their responsibility after 

they graduate is teaching in the basic schools, which is the foundation or the first step in the 

education of members of the community and prepare them. 

5 - Continue the previous research this area, which dealt with the websites, serves in distance 

education, for its results to support of the results of this research, in the event achieved its 

premises. 

5-9-4 -The Research Objectives:  

This research aims to:  

1– learn about the effect of the use of a website to teach Health Education module on the 

academic achievement of first year classroom students according to gender,  the students’ 

specialty (scientific, literary), (ICDL) certificate variables. 

2 – learn about the first year classroom teachers’ attitude towards the Health Education 

course after using the website according to gender,  the students’ specialty (scientific, 

literary), (ICDL) certificate variables. 

3-  learn about the correlation between the experimental group attitude towards the Health 

Education course and their academic achievement.  

4-  learn about the difficulties that face the first year classroom teachers when using the 

website to teach the Health Education module. 

5-9-5 - Research hypothesis: 

This research includes the following hypothesis: that will be tested at a level of significance 

(0.50): 

The first hypothesis: 

There are no statistically significant differences between the mean scores of the pre-test and 

the post test of the first year classroom teachers in the experimental group. 
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The second hypothesis: 

There are no statistically significant  differences between the  mean scores  of the  first year 

classroom teachers in the experimental group and the control group in the achievement post-

test. 

The third hypothesis: 

There are no statically significant differences in the academic achievement for Health 

Education between the mean scores ( post-test) of the experimental group of first year 

classroom teachers according to the specialty variable. 

The fourth hypothesis: 

There are no statically significant differences in the academic achievement for Health 

Education between the mean scores ( post-test) of the experimental group of first year 

classroom teachers according to the gender variable. 

The Fifth hypothesis: 

There are no statically significant differences in the academic achievement for Health 

Education between the mean scores ( post-test) of the experimental group of first year 

classroom teachers according to the training course variable. 

 

The Sixth hypothesis: 

 

  There are no significant statistically differences in academic achievement in the health 

education module among the first year classroom teachers’ score average in the experimental 

group (female), and their counterparts from the controlling group in the achievement post-

test. 

The Seventh hypothesis: 

There are no significant statistically differences in academic achievement in the health 

education module among the first year classroom teachers’ score average in the experimental 

group (male), and their counterparts from the controlling group in the achievement post-test. 

The Eighth hypothesis: 

There are no statistically significant differences between the experimental group attitudes 

toward health education module after using the website in the study, according to the gender 

variable. 
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The Ninth hypothesis: 

There are no statistically significant differences between the experimental group attitudes 

toward health education module after using the website in the study, according to the 

specialty variable. 

The tenth Hypothesis: 

There are no statistically significant differences between the scores of experimental group 

attitudes toward health education module after using the website in the study, according to 

the computer training program variable. 

The Eleventh Hypothesis: 

There are no statistically significant correlation between the experimental group’s attitudes 

towards the health education module and their academic achievement . 

5-9-6-  The research limits:  

1 - The human limits: which is a sample of students from the first year classroom teachers, 

the first and second Facultys of education at Al-Baath University . 

2 - The scientific limits: Part I: (Health Education module) that includes: the first chapter (the 

entrance to the Health Education), Chapter II (the concept of health education), Chapter III 

(the Health Education foundations), Chapter IV (the Health Education Principles), Chapter V 

(The health Education methods and ways), and Part II: (diseases) and Chapter VI (the disease 

concepts and its Epidemiology), Chapter VII (dealing with health and disease) established 

Health Education for the first year teaching students, which was written: D. Salwa Murtaza, 

and D. Walid al-Faisal (2008)> 3 - Time limits: the academic year (2010 - 2014). 

4 – Position limits: the first and second education faculties at Al-Baath University. 

5-9-7 –The Research Methodology: 

The experimental method has been adopted because of its compatibility with the research, as 

there are independent variables, and other dependant. To judge the effect of the independent 

variable on the dependent variable, the researcher takes two groups: (experimental and 

control), and enters the independent variable on the experimental, and then observed what 

happened to the dependent variable in this group as a result of the independent variable input.  

5-9-8 - The original community, and the research sample: 
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The original community consists of the first year classroom teachers (male and female), from 

the first Education faculties of (495) student :(405) females and (90) male. First year 

classroom student who attend lectures(200) student: 120 female and 80 male. The second 

faculties (330) student: (245) females (85) males. First year classroom student who attend 

lectures(218) student: (136) female and( 82) male in the Al-Baath University, and this 

number can be changed from year to year  

As for the research sample: 

It has been selected in the manner of random level of the first year classroom teachers; 

females and males each separately and then the researcher distributes this sample into two 

groups: 

1 - The experimental group: 

has been selected from the First Education Faculty at Al- Baath University, select the number 

(40) students distributed between (16) males and (24)female, to enter the website through a 

password set when the site designed. 

2 - The control group: 

It has been selected from the second Education Faculty at Al- Baath University, consisting of 

an equal number to the experimental group in terms of quantity and sex . 

5-9-9–The research Tools:  

The research adopted the following tools: 

1 – A website for the Health Education module on the Internet. 

2 – Achievement tests (pre-test / post-test). 

3 – An attitude questionnaire for the first year classroom teachers of the experimental group 

and the control group toward health education module. 

5-9-10 – The research variables:  

1 -Independent variables: 

A. The methods, in both: the traditional method(the usual), and using website in 

teaching . 

B. The gender: (male and female). 
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C. The students’ specialty (literary, scientific). 

D.  The computer training courses that some members of the group have made. 

2 - Dependent variables:  

A. The first year classroom teachers achievement in both experimental and control 

groups. 

B. The experimental group’s attitudes toward the health education module. 

5-9-11 – The research procedures: it includes two aspects:  

A - Theoretical part: which is dealt with defining the research problem, access to previous 

studies, explaining how to design a website, and demonstrating the importance and 

requirements. 

B - The experimental part: it includes: 

1 - Designing website for the health education module, to instruct the first year classroom 

teachers. 

2 – Designing attitude questionnaire for the first year classroom teachers toward the health 

education module after using the website in teaching.  

3- Studying the equivalence of experimental and control group. 

4 – Applying the research tools after have been developed and improved. 

 5 - Formulating some of the research results proposals, to be useful for the websites users in 

the educational field. 

5-9-12- The research results: the research achieved the following results: 

1- There are statistically significant differences between the mean scores of pre-test and the 

post-test of the first year classroom teachers experimental group in the favor of the post-test. 

2- There are statistically significant differences between the mean scores of the first year 

classroom teachers in the experimental group and the control group in the achievement post-

test. 

3- There are no statically significant differences in the academic achievement for Health 

Education module between the mean scores ( post-test) of the experimental group of first year 

classroom teachers according to the specialty variable. 

4- There are no statically significant differences in the academic achievement for Health 

Education between the mean scores ( post-test) of the experimental group of first year 

classroom teachers according to the gender variable. 
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5- There are no statically significant differences in the academic achievement for Health 

Education between the mean scores ( post-test) of the experimental group of first year 

classroom teachers according to the training course variable. 

6- There are statistically significant differences in academic achievement in the health 

education module between the female first year classroom teachers’ score average in the 

experimental group, and their equivalents from the female controlling group in the 

achievement post-test. 

7- There are statistically significant differences in academic achievement in the health 

education module between the males of the first year classroom teachers’ score average in the 

experimental group (male), and their equivalents from the male controlling group in the 

achievement post-test. 

8- There are no statistically significant differences between the experimental group attitudes 

toward health education module after using the website in the study, according to the gender 

variable. 

9- There are no statistically significant differences between the experimental group attitudes 

toward health education module after using the website in the study, according to the high 

school specialty variable. 

10- There are no statistically significant differences between the experimental group attitudes 

toward health education module after using the website in the study, according to the 

computer training program variable. 

11 - There is a significant statistically weak positive correlation between the students’ attitude 

in general and their academic achievement. 

12-constitute the positive trends at the experimental group students about health education 

course, who studied Website mediated by (84.58) on a scale direction . 

5-9-13- The research suggestions:  

Researcher found in the light of the search results to several proposals are: 

1- Increased attention to the Internet and supplied free of charge to students. 

2- Work on the provision of computer equipment to students, and to provide them with the 
necessary technical facilities . 
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3- The establishment of training courses for the students to make them aware of the 
importance of the Internet and how to use it and benefit from it. 

4-take advantage of the World Wide Web technologies in various forms in the publication of 
courses, and exchange messages and conversations between students each other and their 
teachers between . 

5- preparing leaflets containing various specialized educational sites in various topics and 
exchange among students so that describe what Tqant sites of educational ideas. 

6 - Emphasize on importance use of the Internet and the usefulness from services the 

instructional sites electronic in improvement and development the instructional 

operation/instructional. 

7- Similar research need to be done in the future about different subjects.   
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أثر تدريس وحدة مطورة بالرسوم الكاريكاتيرية في اكتساب تلميذات الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي بأمانة " 
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 0 46 – 1، ص  (1)، مجمد ، (1)التربكية كالدراسات اإلسبلمية، العدد 
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 نقبلن  ،"كاقع استخداـ طمبة الدراسات العميا بجامعة السمطاف قابكس لشبكة اإلنترنت كاتجاىاتيـ نحكىا"
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 تاريخ الد كؿ لممكقع ) http.www.Subhi.com-2004/10/26 : المكقع اإللكتركنيعف 

:10/3/2013)0 

: ـ (2010)صياـ ، محمد كحيد - 58

نمكذج الجامعة االفتراضية  )االفتراضية / تطبيقات التعميـ كالتدريب اإللكتركني في الجامعات اإللكتركنية

 الندكة االكلى في تطبيقات تقنيةتجربة الكاقع كافاؽ التطكير ، - السكرية في التعميـ كالتدريب اإللكتركني

  بلؿ ، كمية التربية، قسـ تقنيات التعميـ ، ، جامعة الممؾ سعكدالمعمكمات كاالتصاؿ في التعميـ كالتدريب

 0 3010 أبريؿ 14- 21الفترة مف 

:  ـ (2011)صياـ، محمد كحيد ؛ العبد اهلل ، فكاز ؛ ديب، أكصاؼ - 59

 0، منشكرات جامعة دمشؽ، دمشؽ مدخؿ إلى تقنيات التعميـ

:  ـ (2001)طكالبة، محمد - 60

 0  42- 49، ص(71) العدد ،اليرمكؾ تقييـ البرمجيات التعميمية ،

: ـ  (2004)الطبطبي، عبد الجكاد، فائؽ - 61

 0 ، دار الكندم لمنشر كالتكزيع ، اربد ، األردف3 ، طالتعميـ اإللكتركني 

: ـ (2000 )عبد الحميد ، إبراىيـ شكقي - 62

  :دراسة مقارنة حسب الجنس كمتغيرات أ رل ، مكقع إنترنت االتجاه نحك الحاسب اآللي ، 

http://www.geocities.com/ishawky2000/attpcfmal.htm 

  0(10/11/2008:تاريخ الد كؿ لممكقع )   Email:ishawky@homail.com: بريد الكتركني
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 :ـ (2005)عبد الحميد، محمد -63

 0، عالـ الكتب، القاىرة، مصر منظكمة التعميـ عبر الشبكات–أدكات التعميـ اإللكتركني عبر الشبكات 

 :ـ (2011)عبد الحميد، محمد زيداف؛ فرج، يسرية عبد الحميد - 64

 0 مصر0، كمية التربية النكعية، جامعة المنكفية"التشغيا كاالست داـ )أجيزة العركض التعميمية"

 (:2001  )عبد العاطي، حسف الباتع محمد- 65 

 برنامج مقترح لتدريب المعيديف كالمدرسيف المساعديف بكمية التربية جامعة اإلسكندرية عمى بعض

 ،، كمية التربية(غير منشكرة) رسالة ماجستير ، " استخدامات شبكة اإلنترنت كفقا الحتياجاتيـ التدريبية

 . مصر،جامعة اإلسكندرية

  :(ـ 1998)عمي، أحمد السيد - 66

  0عامر لمطباعة كالتشر، القاىرة ، مصرمصطمحات في المناىج كطرااؽ التدريس ، 

: ـ (2003 )العريفي ، يكسؼ - 67

 كرقة عمؿ مقدمة الى الندكة األكلى لمتعميـ اإللكتركني، " التعميـ اإللكتركني تقنية رائدة كطريقة كاعدة" 

 0 (4/2003/ 23- 21 ) بلؿ الفترة 

:  ـ (2003)غمكـ، منصكر -68

 كرقة عمؿ مقدمة لندكة التعميـ،  "التعميـ اإللكتركني في مدارس كزارة التربية كالتعميـ بدكلة الككيت" 

 0 الرياض،مدارس الممؾ فيصؿ، ( 2003 /32-21)  بلؿ الفترة اإللكتركني
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: ـ ( 2002)الغنيـ،  الد عبد العزيز؛ الجضعي، عبد الرحمف بف سعكد - 69

 0، الطبعة األكلى، الرياض، المممكة العربية السعكدية حقيقة الثكرة الرقمية القادمة:  البرامج الحرة

                                                :ـ (1996 )الفريح ، سعاد عبد العزيز - 70

كطرؽ   دراسات في المناىج، " االتجاىات نحك الحاسكب كعبلقتيا بسمة القمؽ عند طمبة كمية التربية"

، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ، كمية (مارس) ، آذار ( 35)، العدد (3) ،مجمد التدريس

 0التربية ، جامعة عيف شمس 

 :ـ (2010)الفرماكم، محمكد - 71

 :نقبلنعف المكقع اإللكتركني" مميزات استخداـ الكمبيكتر في التعميـ"

http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/154933( 11/8/2014تاريخ الد كؿ لممكقع) 0 

  :(ـ 2004)فشتكي، ىاشـ عدناف - 72

 ، رسالة ماجستير غير "فاعمية برنامج حاسكبي في التربية الصحية مصمـ كفقان لمدخؿ النظـ " 

  0منشكرة، كمية التربية ، دمشؽ

: ـ  (2001)الفيد ، فيد ؛ اليابس ، عبد اهلل - 73

 ، ندكة تكنكلكجيا التعميـ دكر خدمات االتصاؿ في تطكير نظـ التعميـ في مؤسسات التعميـ العالي

 0(12-11)حمكؿ لمشكبلت تعميمية كتدريبية ممحة، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد، ص – كالمعمكمات

: ـ ( 2001 )فكنسيكا ، كمكتيمد - 74
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، ترجمة محمد " التعميـ لمعيش معان ، أفكار  اطئة كأىداؼ تتعمؽ باست داـ التقنيات الحديثة في التعميـ " 

   0 (497)ص  ( 3) ، العدد  (31) ، مجمد مجمة مستقبمياتكماؿ مصطفى ،

: ـ (2006 )القاعكد ، مجدكليف محمكد عبد القادر - 75

لكتركني لتعميـ المغة العربية لتالميذ الصؼ الثالث األساسي كقياس فاعميتو في إتصميـ مكقع  " 

  0التربية، جامعة اليرمكؾ ، كمية " تعميميـ القراءة كالكتابة 

 :(ـ 2006)القحطاني ، سالـ بف عمي الكىابي - 76

  0، الرياض، المممكة العربية السعكدية1، ططرؽ تدريس حديثة مف أجؿ تعمـ أفضؿ

:                                                      ( ـ2008)القحطاني ، مسفر بف سعكد - 77

كقياس أثره في تحصيميـ 0عممي اؿتصميـ مكقع الكتركني لتعميـ الفقو لطالب الصؼ الثاني الثانكم"

  0األردف، جامعة اليرمكؾ ، كمية التربية ، "كاتجاىاتيـ نحكه في المممكة العربية السعكدية

  : (ـ 2008)قديمجي، عامر - 78

، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع،  البحث العممي كاستخداـ مصادر المعمكمات التقميدية كااللكتركنية

  0عماف ، المممكة األردنية الياشمية

: ـ (2000)القرني، ناصر - 79

، ، كزارة المعارؼ ، الرياضدليؿ المعمميف كالمعممات في بناء جدكؿ مكاصفات االختبار التحصيمي

 0السعكدية

 :(ـ 2001)القبل، ف ر الديف - 80
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 ، الطبعة الثانية، المؤسسة العامة لممطبكعات كالكتب (الشبكات )طرااؽ تدريس المعمكماتية بالحاسكب 

  0المدرسية، كزارة التربية، دمشؽ

: ـ  (2000)القبل ، ف ر الديف ؛ ناصر ، يكنس - 81

  0 ، الطبعة الثالثة ، منشكرات جامعة دمشؽ ، دمشؽأصكؿ التدريس لطالب دبمـك التأىيؿ التربكم

(: 2006)القبل،ف ر الديف ؛ ناصر، يكنس ؛ جمؿ ، محمد جياد - 82

، اإلمارات العربية ، دار الكتاب الجامعي، العيف1، ططرااؽ التدريس العامة في عصر المعمكماتية

 0المتحدة

" : ـ  (2006)الكساب ، عمي عبد الكريـ - 83

 تصميـ مكقع عمى اإلنترنت كقياس أثره عمى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر في مادة الجغرافيا في 

 ، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، كمية الدراسات العميا ، الجامعة األردنية ، "األردف كاتجاىاتيـ نحكىا 

 0األردف

  :(ـ 1996) ؛ ال برم ، عمياف عبد اهلل الؿ ، زكريا يحيى- 84

  0 ، دار الفكر العربي، القاىرةكسااؿ االتصاؿ كتكنكلكجيا المعمكمات

: ـ (2000)الؿ ، زكريا يحيى - 85

أىمية است داـ االنترنت في العممية التعميمية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات "

 0 (183– 162) ، ص (52)،عدد (15)ـ، مجمد  (2000) ،أكتكبر مجمة التعاكف، "السعكدية

:  ـ( 2009)محمد ، ناىد عبد الراضي - 86
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التعمـ االلكتركني في تنمية المككف المعرفي كميارة  فاعمية برنامج في إعداد معمـ الفيزياء قااـ عمى" 

 0 ( ع 0 ـ 0ج ) كمية التربية ، المنيا ، ،" اتخاذ القرار كاالتجاه نحك التعمـ االلكتركني لدل المعمميف

: ـ (2008)محمكد ، مركه - 87

فاعمية استخداـ بعض المكاقع كالصفحات العممية عمى شبكة اإلنترنت في تنمية عناصر التنكر "

  : لكتركنيمكقع اإلاؿ نقبلن  عف ،" المعمكماتي لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية

http:// scienceed ducdor montaderabi .com/    : 28/5/2013:تاريخ الد كؿ لممكقع 

 :ـ (2013)المحيسف، إبراىيـ -88

  :لكتركنيمكقع اإلاؿنقبلن  عف ، " استخداـ اإلنترنت في التعميـ"

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6168   (   تاريخ الد كؿ لممكقع
9/9/2014) 0 

: ـ (2002)براىيـ بف عبد اهلل إسف، مالمح- 89

 في الفترة مدرسة المستقبؿ: ، كرقة عمؿ مقدمة لندكة "00 شرؼ أـ ضركرة ؟00التعميـ اإللكتركني "

 0، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد  ـ23-24/8/2002

  :(ـ 2001)م ائيؿ، امطانيكس - 90

، كزارة التربية في الجميكرية العربية  (3)، العدد مجمة المعمـ العربيطرائؽ ميمة في قياس االتجاىات ، 

 0(37- 21)السكرية، ص 

  :(ـ 2002)م ائيؿ، امطانيكس - 91

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6168
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، العدد  ، مجمة المعمـ العربي مقاييس االتجاىات كاستطبلعات الرأم ىكية  اصة أـ انتماء مشترؾ

  0(43- 31 )السنة ال امسة كال مسكف ، كزارة التربية في الجميكرية العربية السكرية ، ص  ،(2)

: ـ ( 2008 )الفيصؿ ، كليد : مرتضى ، سمكل - 92

  0مركز التعميـ المفتكح–  ، منشكرات جامعة دمشؽ 2 ، طالتربية الصحية كصحة طفؿ الركضة

: ـ ( 2002 )الفيصؿ ، كليد : مرتضى ، سمكل  - 93

  0 ، منشكرات جامعة دمشؽ نظاـ التعميـ المفتكح التربية الصحية لطمبة التعميـ المفتكح

 :(ـ 2009)مرعي، تكفيؽ ؛ الحيمة، محمد محمكد - 93

  0 ، دار المسيرة ، عماف ، األردف4 ، ططرؽ التدريس العامة

 :ـ  (2004  )مصطفى ، أكـر فتحي -95

 رسالة ،"فعالية برنامج مقترح لتنمية ميارات إنتاج مكاقع اإلنترنت التعميمية لدل طالب كمية التربية "

  0دكتكراه غير منشكرة ، كمية التربية بقنا ، جامعة جنكب الكادم

 10/6/2013:تاريخ الد كؿ لممكقع :     .akram fathy 2004 @ hotmail . com:  نقبل عف 

:  ـ (2001)منصكر ، أحمد حامد - 96

  0 0ع0ـ0 ، المكتبة المصرية ، المنصكرة ، جاإلنترنت استخداماتو التربكية

: ـ (2001)الميكس ، كليد بف إبراىيـ - 97

 برنامج مقترح لتطكير تدريس مقرر النحك لمصؼ األكؿ الثانكم باستخداـ الحاسكب كأثره عمى" 
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 رسالة دكتكراه غير منشكرة بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ، ،" تحصيؿ الطالب كاتجاىاتيـ 

  0الرياض

: ـ (2002)المكسى، عبد اهلل - 98

، كرقة عمؿ مقدمة لندكة مدرسة " عكااقو– فكااده – خصااصو – مفيكمو – التعميـ االلكتركني "

 0( 10/2002 /23-22 )المستقبؿ  بلؿ الفترة 

: ـ (2005)مد بف عبد اهلل حالمكسى، عبد اهلل بف عبد العزيز ؛ المبارؾ ، أ- 99

  0مؤسسة شبكة البيانات ، الرياضالتعميـ االلكتركني األسس كالتطبيقات ، 

: ـ (2002)النجار ، إياد ؛ اليرش ، عابد ؛ الغزاكم ، محمد - 100

  0عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع ، إربد ، األردف الحاسكب كتطبيقاتو التربكية ، 

  : (ـ 2000)اليابس، عبد اهلل بف عبد العزيز ؛ الكندرم، عبد اهلل عبد الرحمف - 101

 ، المجمد (57)ػ الككيتػ ،العدد  المجمة التربكية "األسس العممية لتصميـ كحدة تعميمية عبر االنترنت"

  0(199-165) ػ ص (15)

: ـ  (2002)ىاشـ،  ديجة حسيف - 102

مكانية اإلفادة منو لتطكير الدراسة  (اإلنترنت)التعميـ العالي المعتمد عمى شبكة المعمكمات الدكلية "  كا 

- رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، "(دراسة مقارنة )بنظاـ االنتساب بجامعة الممؾ عبد العزيز 

 0فرع جامعة الممؾ عبد العزيز بالمدينة المنكرة، السعكدية

:  ـ (2001)اليد لؽ ، عبد اهلل - 103
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حمكؿ - ، ندكة تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات" استشراؼ مستقبؿ تقنية المعمكمات في مجاؿ التعميـ"

 0(17– 14) ، كمية التربية ، جامعة الممؾ سعكد ، ص"لمشكالت تعميمية كتدريبية ممحة

                                                                   : ـ ( 1999 )اليرش ، عابد - 104

كاقع است داـ شبكة اإلنترنت مف قبؿ الطمبة كالمكظفيف كاإلدارييف كأعضاء الييئة التدريسية بجامعة " 

، جامعة اليرمكؾ،  إربد ، األردف  (662 – 656)، ص ص  (14)العدد ، مجمة األستاذ ، " اليرمكؾ 

:  ـ ( 2001 )ىيدمكس ، ياسر مصطفى يكسؼ - 105

أثر استخداـ الحاسكب كأداة مساعدة في التعميـ في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي في " 

– رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة النجاح الكطنية،  نابمس ، "الفيزياء كاتجاىاتيـ نحك استخدامو

  0فمسطيف 

(: 2000 )كزارة التربية، - 106

 ، مديرية الصحة المدرسية ، كزارة التربية في الجميكرية مرشد المعمـ في المنيج الصحي المدرسي

  0العربية السكرية 

: ـ (2001 )كزارة التربية كالتعميـ - 107

  0منشكرات كزارة التربية ، عماف ، األردف  " إطار العمؿ االستراتيجي لتنفيذ مبادرة التعمـ االلكتركني" 

  :(ـ 2005) كزارة التربية -108

  :لكتركنيمكقع اإلاؿنقبلن عف  0مشركع دمج تكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ

http://www.Syras teps.com/index.php?d=152  (2013/ 5/ 23 المكقع في تـ د كؿ)0 

http://www.syras/
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 ( 1)ممحؽ 

 البعدم لمقرر التربية الصحية/االختبار القبمي

 70:                                                                الدرجة                  

 ساعتاف:                                                                    المدة              

                                    ":أجب عف األسامة التالية  

 (د1       )      :                                                               السؤاؿ األكؿ

: اختر اإلجابة الصحيحة مف اإلجابات األربعة التالية

: ُتعرؼ التربية الصحية بأنيا- أ

  ،مككف أساسي ألم مكضكع صحي  اص باألسرة ألنيا حجر األساس المككف لممجتمع- ن1 )

  ،عممية تعميمية تقـك بتزكيد الناس بالمعارؼ األساسية لتشكيؿ سمكؾ صحي لدييـ- ن2

مكاقؼ معينة تترجـ إلى سمكؾ إلى عممية تعميمية تزكد الناس بمعرفة أساسية متعمقة بالصحة كتقكد - ن3

   ،     صحي سميـ كيككف ذلؾ عف طريؽ البرامج الصحية

 0(عممية أساسية ألم برنامج صحي لتزكيد الناس بالمعارؼ األساسية المتعمقة بالصحة- ن4

: عرؼ الم تصكف الصحة بػ- ب

 اإلنساف،غياب المرض أك العاىة عف - ن1 ) 

  ،المعافاة الجسمية كاالجتماعية لئلنساف في المجتمع- ن2   

  ،المعافاة الجسمية كاالجتماعية لئلنساف- ن3   

   0(معافاة اإلنساف عقميان كجسميان كاجتماعيان - ن4   

:  عندما تسأؿ أحد األطباء الم تصيف أف ُيعرؼ لؾ السمككيات فيقكؿ ىي - ت

  ،معززات لمصحة دائمان - ن1 ) 

 مفمجمكعة أفعاؿ تصدر عف اإلنساف بما يتكافؽ مع ما يمتمكو مف فكر كمعرفة كما يت ذه -  ن2  
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   ،         مكاقؼ

  ،مجمكعة أفعاؿ تعزز الصحة ألنيا تصرفات صحية سميمة-  ن3   

  0(أفعاؿ ليا عبلقة كثيقة بالصحة كالمرض- ن4   

: ُيقاؿ إف الثقافة الصحية ىي- ث

    ، التي يتمثميا الفرد في التعامؿ مع اآل ريفقنتاج لمعتقدات المجتمع كقيـ- ن1 ) 

  ،المعتقدات كالقيـ كأساليب است داـ المكارد في المجتمع إذ تبقى ثابتة ال تتغير- ن2   

   ،نمط معيف مف أنماط الحياة الناتج عف معتقدات معينة فقط- ن3   

 0(أسمكب مف أساليب المعيشة المتميز الناتج عف معتقدات كقيـ مجتمعية كأساليب است داـ المكارد- ن4  

 (د 3 4/1):                                                                           السؤاؿ الثاني

:  اآلتية أتمـ الفراغات التالية بالكممات المناسبة 

سمككيات، - سمكؾ ، خ- تعميمية ، ح- مكاقؼ ، ج- معارؼ ، ث- صحة ، ت- إيجابي ، ب- أ

 0سمبي- صحي ، ص- مفاىيـ ، ش- مجتمع ، س- طمبة ، ز- أجياؿ ، ر- ة ، ذيـسؿ- د

: يؤكد الكثير مف المسؤكليف أف أسباب دراسة التربية الصحية يعكد- 

 يمكف أف  مف ثـ اإليجابية ، ك00000 كتعزز الػ000000 تزكد الناس بالػ00000لككنيا عممية - ن1

  0 صحي سميـ0000000     تؤدم إلى تككيف 

  000000 كالػ000000 باالتجاىيف الػ00000لكجكد عبلقة كثيقة بيف السمكؾ كالػ- ن2

   00000 التربية الصحية كنقميا إلى  الػ000000ألنيا ُتدرس لفئة الطمبة المستيدفة الميمة لتبني - ن3

  المستقبؿ لبناء 0000 الذيف سيككنكف في المستقبؿ عمى تماس مع0000لككنيا مكجية لفئة  الػ- ن4

    0 لدييـ000000 الصحية الػ000000     الػ

 (د1:                                                                          )ثالثالسؤاؿ اؿ

  تشكيؿ فقط الكممات كالعبارات التي تحدد المكارد التي تسيـ فيتية   انتؽ مف الكممات كالعبارات اآل



   

- 217-  

 

:   سمكؾ الناس

  0الثقافة-       أ

  0العقائد-      ب

  0المناىج-      ت

  0المكارد-      ث

  0ىـ دراسات معينةماألش اص الذيف نكؿ-      ج

  0األفكار كالمشاعر-      ح

  0اإلدراؾ-      خ

 0األش اص الذيف نكلييـ اىتمامنا-      د

 (د 1 2/1:                                                                    )رابعالسؤاؿ اؿ

:  بتأٍف ا بعد قراءتؾ لمحتكاهتيأتمـ عناكيف أجزاء الجدكؿ اآل

 

 00000000عكامؿ 00000000عكامؿ 00000000عكامؿ

ىي عكامؿ تتعمؽ بالحاجة 
لمرعاية التكليدية لمنع أك ت فيض 

نسبة الم اض العسير الذم 
يتبعو مضاعفات ككذلؾ الحد مف 

    0التعرض ألذيات الكالدة

: تقسـ ىذه العكامؿ إلى

: كراثية- 

 ليا عبلقة بعدد الصبغيات كبنيتيا 
  0التي تؤثر في الكراثة

: دا ؿ الرحـ-

ليا عبلقة مع متطمبات صحة 
الجنيف كالكقاية مف الحمؿ عالي 

ال طكرة كمعالجتو كتجنب العكامؿ 
 0 الرحـالبيئية الضارة دا ؿ

كتشمؿ استيفاء متطمبات 
العيش الصحي منذ الكالدة ، 
إذ تشمؿ التغذية المبلئمة 

كنشاط الجسـ المنتظـ كتمرينو 
 000000كبيئة عيش صحية
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 ( د1                                                              ):خامسالسؤاؿ اؿ

بجانب اإلجابة الصحيحة ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط فيما يمي، بكضع إشارة 
شارة   : بجانب اإلجابة الغمطXكا 

: أعيش في بيئة تكفر لي -
  0تغذية مبلئمة- أ

  0 لجسميان  ألمارس نشاطان كتمرينان منتظـان كقت- ب     

  0منزؿ تتكفر فيو الشركط  الصحية- ت     

  0الترفيو االجتماعي-  ث     

  0الكسائؿ التباع القكاعد البلزمة لمكقاية مف األمراض الم تمفة- ج    

 0 معالجتياكف مفالمشافي كالمستكصفات التي تسمح لي بالكشؼ المبكر عف األمراض ليتـ- ح    

  0الرعاية التكليدية - خ    

  0إجراء الفحكصات التي تتعمؽ بعدد الصبغيات كبنيتيا التي تؤثر في الكراثة- د     

كلجميع أفراد المجتمع رعاية الجنيف أثناء الحمؿ لمكقاية مف الحمؿ عالي ال طكرة كالعكامؿ - ذ    

 0    الضارة  بالجنيف 

  0مجتمع متطكر اقتصاديان - ر   

 (د 3  2/1:                                                                     )سادسالسؤاؿ اؿ

:  بالكممات المناسبة تيةامآل الفراغات اآل

 التي تصدر عنيـ  00000تعمؿ إصابة األفراد بالكثير مف األمراض غير المعدية بسبب السمككيات الػ- أ

 الذم أصدرت الدكلة بشأنو مرسكمان يمنع ىذا  000000   مثؿ سمكؾ الػ

 0000 ال اطئ  كمف يمارسو يعاقب بغرامة مالية ، كذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى  00000  الػ
  0األفراد

  0000ػ تسبب لو اؿ00000يكجد نكعاف مف السمككيات يقكـ بيا اإلنساف سمككيات سمبية أك- ب
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  0 تحميو مف المرض00000     كسمككيات 

 لممحافظة 00000 الػ00000ُيعد غسؿ األيدم كالصحكف بالماء كالصابكف قبؿ تناكؿ الطعاـ مف الػ- ت

   0 المسببة لممرض00000    عمى الصحة ألنو يقضي عمى الػ

 مف  00000أثناء النـك باإلضافة إلى رش الػفي  000000لمحماية مف البعكض يستعمؿ األفراد الػ- ث

 0مرض لمػالمسببإبعاد البعكض  اجؿ     

 0 الغذائي00000  يؤدم إلى إصابتيـ بالػ00000إف تناكؿ األفراد الغذاء المضاؼ إليو المكاد الػ- ج

 (د1 4/1:                                                                           )سابعالسؤاؿ اؿ

: ا تر اإلجابة الصحيحة مف اإلجابات األربع اآلتية

 مساعدة المسؤكليف عف إحداث التغير في سمكؾ  إلىيعمد الم تصكف مف  بلؿ مناىج التربية الصحية
: األفراد كذلؾ بكضع بعض البنكد التباعيا مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ كىي

   (الضغط - 4الت ثر ، - 3السمكؾ ، - 2الطكؿ ، - 1)يجب معرفة التغيرات التي حدثت في -     أ

  0     عند األفراد

  0التغيرات (تتكقؼ -  4تحدث ، - 3تضمحؿ ، - 2تستمر ، - 1)ككيؼ - ب

لى - ت   0األفراد لتغير السمكؾ  (رفض- 4قبكؿ ، - 3استعداد ، - 2عدـ استعداد ، - 1)كا 

 0األفراد عمى تغيير السمكؾ (مساعدة- 4تكجيو ، - 3ترغيب ، - 2إجبار ، - 1)ككيؼ يمكف - ث

عمى مقاكمة تغيير   (تصميـ- 4تراجع ، - 3تكقؼ ، - 2تغمب ، - 1 )اإلمكانات المتاحة لمػ - ج

  0السمكؾ    

       (د 2   4/3 :                                                                      )مفالسؤاؿ الثا

: امآل الفراغات اآلتية بالكممات المناسبة ليا 

: يتغير سمكؾ األفراد بأحد شكميف ىما- ن1

 00000 كيككف نتيجة لؤلحداث اؿ000000التغير الػ - أ
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  0 نضعيا لتحسيف حياتنا0000 حيث يتـ بناؤه عمى 00000التغير الػ-    ب

عندما ُيطمب مف أحد الم تصيف أف يبيف لنا كيؼ يتـ االستعداد لتغيير السمكؾ لدل مجمكعة مف  - ن2

: األفراد فيككف جكابو     

  0 سمككيـ00000بمساعدة األفراد عمى-          أ

     0 التغيير00000التغمب عمى -         ب

: يتصؼ االستعداد لمتغيير بيف األفراد بصفات عدة ىي- ن3

 -  0 رإلى آ مف فرد 0000إف كقت االستعداد لمتغيير -  أ

 إلى تجربة كؿ ما ىك  00000 بيف األفراد فبعضيـ نجده 0000إف االستجابة لمتغيير كذلؾ - ب

  0 في التغيير00000كبعضيـ اآل ر   00000      

           (د 1   4/1:                                                               )تاسعالسؤاؿ اؿ

:               ا تر مف العبارات التالية العبارات الدالة عمى ميكؿ التبلميذ

  0إلى الرسـ كالنحت- أ

  0جمع كحب االقتناءإلى اؿ- ب

  0إلى االنتماء- ت

  0إلى القراءة كاالطبلع -  ث

  0اإلى المحاكاة كالتقميد- ج

  0اإلى المعرفة كحب االستطبلع- ح

          (د 1   4/1   )     :                                                     عاشرالسؤاؿ اؿ

: ا تر ال يار الصحيح مف ال يارات األربعة اآلتية

:  تعتمد التربية الصحية عمى مجمكعة أسس ىي- ن1

 0(تركيب- 4نمك ،- 3تطكر ، - 2استقبلب ، - 1)مراحؿ الػ - أ
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  0(ةتبلمذ- 4 ، ةطمب- 3أطفاؿ ، - 2عماؿ ، - 1)بيئة الػ - ب

  0ةالتبلمذ (ثقافة - 4أفكار ، - 3ميكؿ ، - 2عكاطؼ ، - 1)حاجات ك - ت

  0(مجتمع - 4قانكف ، - 3مصنع ، أسرة ، - 1)المنزؿ كالػ - ث

-  2تحميميتاف ،- 1)تتشابو عمميتا التذكر كالنسياف مع بعضيما بعضان بأنيما عمميتاف - ن2

 0( ياليتاف- 4اجتماعيتاف،- 3   عقميتاف،

    (د 6   4/1:                                                           )حادم عشرالسؤاؿ اؿ

:   بالكممات المناسبةتيةامآل الفراغات اآل

:  تقسـ مراحؿ النمك عند األطفاؿ إلى مرحمتيف ىما- أ

    0سنكات (000)إلى  ( 000) التي تمتد مف 0000مرحمة الطفكلة الػ- ن1    

   0سنكات (0000)إلى  (0000) التي تمتد مف 0000مرحمة الطفكلة الػ- ن2    

: لمتصكر أنكاع منيا- ب

  0لو عبلقة بالرؤية000000تصكر - ن1    

  0لو عبلقة بالسمع00000تصكر- ن2    

 0 لو بالجمد00000تصكر- ن3  

  00000تصكر- ن4  

: ككما لمتصكر أنكاع يكجد لمتذكر أنكاع منيا- ت

  0 يتـ فيو سرد جميع أحداث قصة ما بدكف زيادة أك نقصاف إذ 0000تذكر - ن1    

  0 كيحدث فيو عدـ ذكر بعض أحداث القصة 00000تذكر- ن2   

عندما ُيطمب مف الطفؿ أف يعدد لنا أنكاع األغذية التي تناكليا عمى مائدة الغذاء ، فإف العممية - ث

  00000    العقمية التي يست دميا لمرد عمى سؤالنا تسمى الػ

 00000إف إجابة الطالب عمى أسئمة االمتحاف تككف مف  بلؿ است داـ عممية عقمية تسمى الػ- ج
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إف عدـ إجابة الطالب عمى بعض األسئمة االمتحانية يككف بسبب العممية العقمية التي ُيطمؽ عمييا  - ح

 000000    اسـ الػ

 0 تذكرىامف ثـىا ك00000إف ممارسة العادات الصحية اإليجابية يعني تكرارىا كىذا يؤدم إلى عدـ- خ

  0000 معقدة تفرؽ بينو كبيف الػ0000يتميز عقؿ اإلنساف بالقدرة عمى القياـ بعمميات - د

: إف العمميات العقمية التي تحدث عند األفراد ىي - ذ

 كتعرؼ بأنيا عممية تتضمف التأثير في األعضاء الحسية بمؤثرات معينة حيث 00000الػ- ن1     

  0ىذه المؤثرات تفسيركتحديد  ب        يقـك الفرد

 كيعرؼ بأنو أبسط عممية نفسية النعكاس العكامؿ ال ارجية كالدا مية التي تؤثر 000000الػ- ن2     

   0       تأثيران مباشران في حكاس الفرد

  كيعرؼ بأنو ىك انعكاس األشياء التي سبؽ لمفرد إدراكيا ك تؤثر فيو لحظة   0000000الػ- ن3     

 0       تصكرىا

  0 كىك إظيار الدالالت عمى التأثر بشيء مف الماضي 000000الػ- ن4    

   0ىك عدـ إظيار الدالالت عمى التأثر بشيء مف الماضي0000000الػ- ن5    

  0بعضيما بعضان 00000إف كجو اال تبلؼ بيف عممتي التذكر كالنسياف بأنيما - ر

  :تؤثر العكامؿ البيئية ال ارجية في تعديؿ سمكؾ الفرد كىذه العكامؿ ىي- ز

  0 التي ينشأ فييا00000الػ- ن1    

  0 التي يتمقى العمـ فييا00000الػ- ن2   

 0 الذم يضـ كافة األفراد00000الػ- ن3   

        (د 1   4/1:                                                        )ثاني عشرالسؤاؿ اؿ

:   قؿ العمكد المناسب في أك الشكؿ  كممة ؿا ضع تيأمامؾ الجدكؿ اآل

المساف ،  - ن6اليد ، - ن5العيف ، - ن4األذف ، - ن3األنؼ ، - ن2الجمد ، - ن1
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              - ن10   -ن9 - ن8 -  ن7

 0 -ن12        -ن11 

شكؿ أعضاء الحس نكع اإلحساس أسماء أعضاء الحس 

  0رؤية - أ 

   0 سمع - ب 

  0شـ - ت 

  0تذكؽ - ث 

  0الممس - ج 

 

       (د 1   4/1:                                                        )ثالث عشرالسؤاؿ اؿ

: أشر إلى أعضاء الحس عمى الشكؿ المرفؽ الذم يمثؿ أحد األفراد كذلؾ باست داـ األسيـ اآلتية

 

 

 

 عضو حس السمع
 عضو حس اللمس وااللم

 عضو حس الشم

 عضو حس الرؤٌة

 عضو حس الذوق
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     (د 1   2/1):                                                              رابع عشرالسؤاؿ اؿ

: تي  في العمكد ال اص بيا في الجدكؿ اآلتيةضع الحؿ المناسب لكؿ مشكمة  مف المشكبلت اآل

                       0التي تتعمؽ بالحفاظ عمى األمف كالسبلمة كالكقاية مف الحكادث: المشكمة المركرية -   أ
  0 كاألب رة التي تؤثر في صحة اإلنساف غبارالتي تتعمؽ بانتشار الغازات كاؿ: المشكمة البيئية- ب

التي تتعمؽ بتكفير األماكف البلزمة لممارسة بعض النشاط التركيحي  : المشكمة االجتماعية التربكية- ت

  0 لبعض فئات الناس    

: الحمكؿ المقترحة لحؿ المشكالت- 

  0القياـ بعممية التشجير ك صكصان بعيد الشجرة- ن1

  0تنظيـ رحبلت بإشراؼ مرشديف تربكييف مع مديرية السياحة- ن2

  0است داـ المبلعب التابعة لمدكلة لقاء مبالغ رمزية- ن3

 0تطبيؽ التعميـ اإللزامي- ن4

 0رككب السيارةاست داـ حزاـ األماف عند - ن5
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  0السماح بزيارة األماكف األثرية بمبالغ رمزية- ن6        

  0تأميف نكاٍد لممارسة التماريف الرياضية كالمكسيقية - ن7        

  0تركيب فبلتر في المصانع لمقضاء عمى انتشار الغازات التي تؤثر في صحة الناس- ن8       

  0التقيد بإشارات المركر كالشا صات المركرية - ن9      

  0تكفير مساحات  ضراء تصمح لمبلعب لبلطفاؿ- ن10      

 0التقيد بالسرعة التي حددتيا شرطة المركر- ن11     

حمكؿ لممشكمة االجتماعية التربكية حمكؿ لممشكمة البياية حمكؿ لممشكمة المركرية 

   

 

                  (د 1   4/1):                                              خامس عشرالسؤاؿ اؿ

: بجانب اإلجابة الصحيحة     ميز بيف العبارات الصحيحة فيما يمي، بكضع إشارة 

:    أحد أسباب النسياف اآلتية إلى أحد أفراد األسرة في تشغيؿ األجيزة الكيربائيةغمطيعكد سبب - أ

  0النسياف لعدـ كجكد دافع- ن1      

  0النسياف لكثرة االستعماؿ- ن2      

  0النسياف بالكؼ غير المضاد- ن3      

  0النسياف لعدـ االستعماؿ- ن4      

  0النسياف الذم يتكلد نتيجة التعب أك األلـ الذم لحؽ بجسمو- ن5      

  0النسياف لكجكد دافع- ن6      

 :منيا ميكؿ ، ليـ أيضان حاجات يجب تأمينيا ليـ ةكما لمتبلمذ- ب
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  0عدـ الحاجة إلى االنتماء- ن7     

  0الحاجة إلى كسب رضا اآل ريف - ن8     

  0الشعكر بقيمة اآل ريف- ن9     

  0الحاجة إلى العطؼ كحسف المعاممة- ن10    

  0الحاجة إلى تثقيؼ اال ريف- ن11    

               (د 1  4/3:                                                        )سادس عشرالسؤاؿ اؿ

يحتكم العمكد الثاني مف الجدكؿ اآلتي احتياجات صحية في المنزؿ كاحتياجات صحية في المجتمع 
: نقؿ كؿ مف ىذه االحتياجات إلى العمكد ال اص بياب القياـ :كالمطمكب

احتياجات صحية في المجتمع المجتمع  كاحتياجات صحية في المنزؿاحتياجات صحية في المنزؿ 

 

 

  0الت مص مف القمامة كالفضبلت- أ

  0تكفير حياة عائمية سميمة- ب

  0تكفير المياه النقية- ت

  0صحة األغذية كفحصيا- ث

مراعاة النكاحي النفسية في معاممة - ج
  0األطفاؿ

تكفير بعض اإلمكانات البلزمة - ح
 0لممارسة بعض النشاطات التركيحية

المنزؿ  تكفير الشركط الصحية في-خ

 

 

 (د 2   2/1:                                                            ) سابع عشرالسؤاؿ اؿ

شارة  بكضع إشارة  أجب :  بجانب اإلجابة الغمطXبجانب اإلجابة الصحيحة كا 

  اإلجابةعندما ُيطمب مف أحد طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى أف يذكر أغراض التربية الصحية فتككف- أ
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: عمى النحك اآلتي 

  0إثارة اىتماـ فئة األطباء فقط بالبحث كالتدقيؽ في مجاالت الصحة كجعميـ يقدركنيا - ُن1   

  0جعؿ الناس يشعركف بمشكبلت صحة المجتمع كحاجاتو- ن2   

  0 مؽ كعي صحي لدل العمـك - ن3   

  0تدرس لمطمبة فقط  ليعرفكا ماذا يفعمكف لتحسيف صحتيـ - ن4  

  0مينان يستحؽ ذلؾثإثارة اىتماـ كافة الناس بالصحة كجعميـ يقدركنيا بكصفيا شيئان - ن5  

   0 كمجتمعات لتحسيف صحتيـان  كأسران تعميـ الناس ماذا يستطيعكف أف يفعمكا أفراد- ن6  

لدل سؤالنا ألحد المربيف عف المزايا التي يجب عميو أف يعرفيا كالمزايا التي ال تفيد معرفتيا عف -ب
 : المتمقي فيقكؿ 

عدـ معرفة الحكافز كالمكاقؼ كالسمكؾ المتعمؽ بالرسالة التعميمية الصحية كتحديد النسؿ كتنظيـ - ن7   

       0       األسرة

   0ال عبلقة لممربي بمعرفة مينة المتمقي كظركفو ألف رسالتو الصحية مكجية لكؿ أفراد المجتمع- ن8   

  0معرفة المستكم  الثقافي كالتعميمي لممتمقيف ألنو يفيد في إيصاؿ الرسالة التعميمية الصحية ليـ- ن9     

  0 المتمقي  فياإلحاطة بالعادات كالتقاليد التي تؤثر- ن10    

   (د 2  2/1:                                                                    )مف عشرالسؤاؿ الثا

: ا تر ال يار الصحيح مف ال يارات األربعة اآلتية

: الرسالة الصحية ىي- أ

  0تقدـ بطريقة مثيرة(اقتراح - 4رعاية ، – 3نصيحة ، – 2مبلحظة ، - 1- )ن1

  0في المجتمع (أسر – 4فرد ، – 3مجمكعة ، – 2كؿ الناس ، - 1)لػ - ن2

  0المجتمع (حاجات – 4صفات ، – 3ثقافة ، – 2ميف ، - 1)كتككف متناسبة مع - ن3

  :الصحية تتصؼ أغراض التربية -  ب
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   0(مممكسة– 4كاقعية ، – 3سيمة ، – 2محددة ، - 1)بأنيا ال تستعصي عمى التحقيؽ ألنيا - ن4  

  0(صعبة – 4كثيرة ، – 3متاحة ، – 2قميمة ، - 1)يتحقؽ الكصكؿ إلييا باإلمكانيات الػ - ن5  

  0 (مناقشة– 4كزف ، – 3قياس ، – 2كصؼ ، - 1)قابمة لمػ - ن6  

   ليتـ بسيكلة كيسر تقييـ مسيرة التقدـ  (كاقع – 4زمف ، – 3عادات ، – 2قيـ ، - 1)مرتبطة بالػ - ن7 

  0قيقياحعمى طريؽ ت     

التي تكضع مف  (الدركس – 4الكائنات ، – 3مشكمة ، – 2حالة ، - 1) بالػ ان  كثيؽارتباطان مرتبطة - ن8 

  0     أجؿ التعامؿ معيا

 :ُعرؼ المربي بأنو - ت

المسؤكؿ عف إعطاء المعمكمات المتضمنة في الرسالة التربكية الصحية لعدد مف األطباء،        - 1)ىك- ن9

الذم يصكغ الرسالة التربكية المكجية إلى المعمميف حصران،  - 2        

المسؤكؿ عف إعطاء الرسالة التربكية لممتمقيف ُيعد  صيصان ألداء عمؿ التربية الصحية،  - 3        

            0(ش ص ُيعد  صيصان ألداء عمؿ التربية الصحية لممتمقيف - 4        

:  ُيقصد بالمتمقيف - ث
المستيدفكف مف العممية - ن10

    ،اإلحصائية كيمكف أف يككنكا أفرادان أك مجمكعات أك عائبلت- 1         )

،   التنمكية كيمكف أف يككنكا جميع أفراد المجتمع- 2         

 ، 00000التربكية الصحية كيمكف أف يككنكا أفرادان  أك مجمكعات أكعائبلت- 3         

  0(العاممكف في المجاؿ التربكم كيمكف أف يككنكا المعمميف فقط- 4         

                                                                     (د  2:                                                                     )تاسع عشرالسؤاؿ اؿ

  : أرقاـ العبارات المناسبة لمعنكاف الذم يشير إليو كؿ جزء مف الجدكؿ تيضع في الجدكؿ اآل

  العيشمبادئ- 5المربي ، - 4التربية الجنسية ، - 3االستحماـ ، - 2التربية الصحية النكعية ، - 1
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نصيحة لممحافظة عمى األسناف ، - - 8التربية بما يتعمؽ بالمراضة ، - 7المتمقي ، - 6الصحي ، 
استعماؿ مناديؿ نظيفة لممفرزات - 12ممارسة رياضة المشي ، - 11الفحص الطبي قبؿ الزكاج ، - 10

التربية - 16التربية القكمية ، - 15المعمـ ، - 14معرفة طرؽ انتقاؿ األ مراض السارية ،- 13التنفسية ،
- 20التربية الغذائية ، - 19األسر ،  - 18العادات الصحية السميمة ، - 17عمى تدابير األماف ، 
التعرؼ عمى عكامؿ  طر الحمؿ - 22معرفة است داـ جياز إطفاء الحرائؽ ، - 21النظافة الش صية ، 

  0معرفة مككنات الغذاء المتكازف- 24الرسالة الصحية ، - 23، 

أمثمة عمييا مككنات التربية الصحية أمثمة عمييا مجاالت التربية الصحية 

   

 

  

 

 

 

 

     (د 3  4/1  ) :                                                                عشركفالسؤاؿ اؿ

: أتمـ ما يمي بالكممات المناسبة

: يتـ نقؿ رسائؿ التربية الصحية بكساطة ثبلث طرائؽ ىي - أ
  0000 كطريقة كسائؿ الػ00000الطريقة االػ: الطريقتاف األساسيتاف ىما - ن1

  000000الطريقة الػ- ن2

: يتـ التكاصؿ مع المجمكعات الطبلبية بكساطة-    ب

  00000الػ- ن1       

  00000الػ- ن2      

  00000الممارسة الكتساب الػ- ن3      

: يصؿ اإلعبلـ ألفراد المجتمع بأشكاؿ متعددة ىي-  ت

  0 كالمرئي00000الػالبث - ن1    
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  00000الكممة الػ- ن2    

  0 كالمسرح00000الػ- ن3    

  0 المساعدة00000الكسائؿ الػ- ن4   

  00000الػ- ن5   

: تحتاج المادة اإلعبلمية إلى ثبلثة متطمبات فعالة ىف- ث

  00000الػ  - ن1  

  000000الػ- ن2  

  0التقييـ- ن3  

 (د 1:                                                                  )حادم كالعشركفالسؤاؿ اؿ

:  ا تر اإلجابة الصحيحة مف اإلجابات األربع اآلتية 

: ُيعرؼ البث اإلذاعي بأنو- أ

كسيمة أقؿ شعبية مف كسائؿ البث األ رل ألنو يصؿ بشكؿ ثابت لمبلييف الناس في كؿ مكاف،   - ن1 )

كسيمة أكثر شعبية تصؿ بشكؿ غير ثابت لمبلييف الناس في أم مكاف،  - ن2      

كسيمة تصؿ لطبقات محددة مف الشعب بشكؿ ثابت في مناطؽ عدة، - ن3      

  0(كسيمة أكثر شعبية تصؿ بشكؿ ثابت لمبلييف الناس في كؿ مكاف- ن4     

: ُيعرؼ البث المرئي بأنو- ب

أكثر جاذبية كفعالية مف البث اإلذاعي ألنو يصؿ لعدد أكثر مف الناس كلساعات أقؿ،  - ن1  )

أقؿ جاذبية كفعالية مف البث اإلذاعي ألنو يصؿ لعدد أقؿ مف الناس كلساعات أكثر، - ن2    

يشبو البث اإلذاعي مف حيث الجاذبية كساعات البث  كعدد الناس الذم يصؿ الييـ،   - ن3    

 0(أكثر جاذبية كفعالية مف البث اإلذاعي كىك يصؿ لعدد أقؿ مف الناس كلساعات أقؿ- ن4   

: ىي عندما ُيسأؿ أحد المحاضريف عف المقصكد بالندكات يقكؿ- ت
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التي يتـ مف  بلليا التكاصؿ بيف المربي أك الفريؽ التربكم مع مجمكعة معينة مف أفراد المجتمع ،       - ن1 )

المقاء بيف المربي كمجمكعة معينة مف العماؿ لمناقشة مشكمة صحية أك مكضكع صحي  اص،   - ن2 

المقاء المنظـ بيف المربي كمجمكعات معينة مف أفراد المجتمع لمناقشة مشكمة ،  -ن3

  0(لقاء كجيان لكجو بيف المربي كش ص ما مف المجتمع -  ن4 

: ترجع فائدة المحاضرات لككنيا- ث

يتـ مف  بلليا المقاء بيف المربي كالطمبة في جميع مراحؿ تعميميـ كدرجات إذ تتـ التربية الصحية -  ن1 )

   مف  بلؿ المقاءات المنتظمة،  

يتـ بيا التكاصؿ بيف المربي كالطمبة في مرحمة التعميـ األساسي مف أجؿ التربية الصحية،    - ن2  

يتـ بيا التكاصؿ بيف المربي كالطمبة في مرحمة التعميـ الثانكم مف أجؿ التربية الصحية، - ن3  

  (يتـ بيا التكاصؿ بيف المربي كالطمبة في مرحمة التعميـ الجامعي مف أجؿ التربية الصحية- ن4 

     (د 3:                                                             )ني كالعشركفالسؤاؿ الثا

  قارف مف  بلؿ الجدكؿ اآلتي بيف كؿ مف البث المرئي كالبث اإلذاعي كالكممة المكتكبة كالممصقات  

 في المكاف ت التي تشير إلييا العباراحرؼبكضع األكالسينما كالمسرح كالكسائؿ التعميمية المساعدة كذلؾ 
:            المناسب ليا في الجدكؿ

فيمـ - الدكريات ، ح- الكتيبات ، ج- المطبكعات ، ث- التمفزيكف ، ت- كتاب الفيزياء ، ب- أ
- كسيمة إعبلمية أكثر شعبية كتصؿ بشكؿ ثابت لمبلييف الناس في كؿ مكاف،  د- اجتماعي، خ

كسيمة إعبلمية - أكثر جاذبية كفعالية مف اإلذاعة كلكنو يصؿ لعدد أقؿ مف الناس كلساعات أقؿ ، ذ
ترسؿ - كاسعة االنتشار كيمكف أف تقدـ بشكؿ منتظـ مادة صحية قيمة بشكؿ معمكمات كمعارؼ ، ر

تكضح فكرة معينة لرسالة صحية بشكؿ -  ، ز00000بشكؿ منتظـ بكساطة المراسميف كعبر البريد 
مصكر حيث تعمؽ عمى الحائط في أماكف تكجد بيا المجمكعات المتنكعة مف المجتمع كؿ في مجاؿ 

ىما مكاناف يكجد بيما الناس لمتركيح عف النفس في أكقات فراغيـ حيث يعرض بيما - عممو ، س
تست دـ مف قبؿ - ، ض إعبلف لمعجكف أسناف- ، ص المذياع- أفبلـ كمسرحيات ىادفة ، ش

التذكر، ظ - المعمميف كالمدرسيف كالمحاضريف لتكضيح ما ينقمكنو مف معمكمات لممتمقيف ، ط 

 0الشفافيات-    
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الكممة البث اإلذاعي البث المراي 
المكتكبة 

السينما الممصقات 
كالمسرح 

كسااؿ تعميمية 
مساعدة 

 :تعريفو- ن1

 :أمثمة- ن2

 

 

 :تعريفو- ن1

 :أمثمة- ن2

 

 :تعريفيا- ن1

 :أمثمة- ن2

 

 :تعريفيا- ن1

 :أمثمة- ن2

 

 :تعريفيما- ن1

 :أمثمة- ن2

 

 :تعريفيا- ن1

 :أمثمة- ن2

 

 

 

 

             (د 2  4/3) :                                                       ثالث كالعشركفالسؤاؿ اؿ

شارة  ضع إشارة  :  بجانب اإلجابة الغمط فيما يمي Xبجانب اإلجابة الصحيحة كا 

شراكو :  تدؿ العبارات اآلتية عف مشاركة المجتمع في التربية الصحية كا 

  0ُيعد االتحاد النسائي إحدل منظمات المجتمع اليامة الذم يقكـ بنشر الكعي الصحي- ن1    

   0ال يمثؿ كزير الصحة احد قادة المجتمع الذيف يشارككف بت طيط ال دمات الصحية- ن2   

تمثؿ الدايات كالحبلقيف بعض الش صيات المؤثرة في المجتمع عف طريؽ إيصاليا لم دمات  - ن3   

  0      الصحية ألفراد المجتمع

شراؾ المجتمع إحدل طرائؽ كأساليب التربية الصحية- ن4      0ال ُتعد مشاركة كا 

  0ال تقـك المنظمات المجتمعية بإثارة اىتماـ الناس بأكجو الحياة الصحية- ن5   

 0تجعؿ المنظمات المجتمعية الناس يشعركف بمشكبلتيـ الصحية ال اصة- ن6   

  0ال يتـ تحفيز الناس لقبكؿ ال دمات الصحية المتاحة كاالنتفاع بيا عف طريؽ منظمات المجتمع- ن7   

يجب ن اقتناع قادة المجتمع ببرامج صحة المجتمع التي ستنفذ لمحصكؿ منيـ عمى مكقؼ ايجابي  - ن8   

    0داعـ      
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عادة ينصح بعدـ تقديـ كتزكيد الش صيات المؤثرة في المجتمع بالمعدات كالمكاد المعقمة مف - ن9   

 0       أجؿ إنجاز أعماليـ بشكؿ صحيح كترؾ ىذه الميمة ليـ

 برامج تدريبية مناسبة لمش صيات المؤثرة في المجتمع إلعطائيا المعرفة كاإلرشاد  يجب إعداد -ن10  

  0كالممارسة       

 0يجب كضع الش صيات المؤثرة في المجتمع تحت المراقبة المستمرة لتقييـ أعماليـ- ن11  

             (د 1  2/1)  :                                                         رابع كالعشركفالسؤاؿ اؿ     

 :             تر اإلجابة الصحيحة مف بيف اإلجابات األربع اآلتيةإ

: ُيعرؼ المرض بأنو- أ

  0 كناتج م تمؼ  قكة كعدـ ا تبلؿ في الصحة ألسباب م تمفة كيبدك بصكر ك شدات- ن1  

ضعؼ كا تبلؿ في الصحة ألسباب م تمفة كيبدك بصكر كشدة كناتج م تمؼ كينتج عف اإلصابات - ن2 
  0التي بدكرىا تؤدم إلى عكاقب م تمفة

  0ا تبلؿ في الصحة ألسباب عدة  يبدك بشدات كصكر كنكاتج م تمفة - ن3 

ا تبلؿ في الصحة لسببيف فقط  كيككف بصكر كناتج كشدات م تمفة التي بدكرىا ينتج عنيا - ن4 

  0     إصابات م تمفة

: ُيقصد بطيؼ المرض - ب

 0المراحؿ الم تمفة لمعممية المرضية التي ت تمؼ بحسب األمراض إف كانت معدية أك غير معدية- ن1 

  0المراحؿ المتنكعة لمعدكل التي تتشابو بيف األمراض المعدية كغير المعدية- ن2

   0مجمكعة المراحؿ التي تمر بيا العدكل المرضية لؤلمراض المعدية كاألمراض غير المعدية- ن3

  0كؿ ما تمر بو األمراض المعدية كغير المعدية مف مراحؿ متشابية لمعممية المرضية- ن4

: يتحدد التعرض لممرض كمظاىره كنمطو بعكامؿ ىي- ت

  0 فيياالثكم كالبيئة التي يعيش- ن1
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 0العامؿ المسبب كالبيئة التي يعيش فييا- ن2

  0الفيركسات كالجراثيـ فقط- ن3

  0الثكم كالعامؿ المسبب لممرض كالبيئة التي تضميما- ن4

: يقصد بالعدكل- ث

  0مياجمة الجسـ مف قبؿ العضكية الممرضة كليس بالضركرة حدكث المرض- ن1

 0د كؿ العضكية الممرضة لجسـ الحيكاف كحصكؿ المرض- ن2

  0استيطاف العضكيات الممرضة دا ؿ جسـ الفرد- ن3

  0انعداـ مقاكمة الجسـ ضد االمراض- ن4

: ايككلكجيا المرض- ج

    0يقصد بيا بيئة المرض التي تساعد عمى انتشاره كتتحدد بعامؿ كاحد ىكالبيئة- ن1

تضميما   البيئة المناسبة إلصابة األفراد بالمرض كتتضمف الثكم كالعامؿ المسبب لممرض كالبيئة التي- ن2

 0يقصد بيا أعراض المرض- ن3

  0يةئىي بيئة المرض التي تشمؿ الثكم كما يحيط بو مف عكامؿ فيزيا- ن4

: ح الثكم المتعرض

  0ىك فرد يمكف اف يتعرض لممرض في شركط معينة- ن1

  0ىك حيكاف يمكف اف يتعرض لممرض في شركط بيئية محددة- ن2

  0 الثبلثية المشكمة لمحمقة الكبائية عناصريمثؿ إحدل- ن3

 0 فرد يعيش حياة طبيعية كمحصف ضد األمراضىك- ن4

                    (د 3  4/3) :                                                       خامس كالعشركفالسؤاؿ اؿ

بجانب اإلجابة الصحيحة   ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط فيما يمي، بكضع إشارة 
شارة   :الغمط بجانب اإلجابة Xكا 
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   0مستكدع المرض غالبان ىك إنساف مصاب بالعضكيات الممرضة كيمكف أف يككف حيكانان أحيانان - ن1

المتعايشات ىي كائنات تكجد  ارج أجزاء جسـ الكائف الحي كتسمى بالحمات الراشحة  تككف في - ن2

   0     الشركط الطبيعية غير ممرضة كتصبح ممرضة في الشركط غير الطبيعية فتياجـ الجسـ

  0إف الكسط الذم يعيش فيو اإلنساف كيؤثر في صحتو بطرؽ م تمفة يسمي البيئة- ن3

  0ىي أمراض تنتقؿ مف اإلنساف إلى الحيكاف فقط: األمراض السارية- ن4

 0ظؿ محدكدة بالحاالت المصابةتىي أمراض ال تنتقؿ ك: األمراض غير السارية- ن5

ُيسمى بعض األفراد غير المصابيف بالعدكل بالحممة ألنيـ يبدكف أعراض المرض كعبلماتو كينشركف - ن6
 0العدكل 

 0إف الحمقة الكبائية ىي إحدل المبادئ العامة لكبائيات األمراض غير المعدية- ن7

  0بؤر العدكل ىي مكاف مف الجسـ تسكف فيو العضكيات الممرضة- ن8

يقـك الجسـ بمقاكمة نكعية ضد عدكل بعض العضكيات الممرضة عف طريؽ تشكيؿ أضداد ليا - ن9

   0      تسمى بالمناعة النكعية

 0يكتسب الجنيف في رحـ أمو مناعة ضد األمراض نسمييا مناعة مكتسبة- ن10

  0ال يسيـ المناخ في أمراضية بعض االمراض- ن11

يساعد المناخ عمى تكاثر مفصميات األرجؿ الناقمة لؤلمراض إضافة إلى مساعدة القكاقع المشاركة - ن12 

 0       في نقؿ االمراض

  0ال يؤثر المناخ في انتشار العدكل في االمراض- ن13

       0تتأثر حرارة الجك بالرطكبة كقدرة اليكاء عمى تبريد الجسـ كىك بدكره يككف قد أثر في الصحة- ن14

 إنتاجيتنا ألنو فيف المناخ يؤثر فينا كذلؾ مف  بلؿ تأثيره في نشاطنا كراحتنا كمف ثـ إنقكؿ - ن15

 0      يتحكـ بدرجة الحرارة المحيطة بنا

       (د 2  4/1) :                                                           سادس كالعشركفالسؤاؿ اؿ
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 ميز بيف العكامؿ الدا مية لممرض كالعكامؿ ال ارجية لو بكضع كؿ منيا في العمكد ال اص بو في

:  الجدكؿ اآلتي

  0يساعدىا االستنشاؽ عمى أداء عمميا- أ

  0تصؿ الجسـ عف طريؽ الجمد- ب

 0تغزك الجسـ بكساطة لدغ األفاعي- ت

  0اضطرابات نفسية- ث

  0ضعؼ أداء بعض الكظائؼ الفيزيكلكجية - ج

  0يساعد جياز اليضـ عمى أداء عمميا- ح

  0تترافؽ مع سكء كظيفة أعضاء الجسـ- خ

 0تتد ؿ مع الكظائؼ الفيزيكلكجية مسببة حدثيات باثكلكجية كمراضة- د

  0تساعدىا الحشرات عمى أداء عمميا- ذ

عكامؿ ال داخمية أك خارجية عكامؿ خارجية عكامؿ داخمية 

 

 

   

    (د 3  4/1) :                                                          كالعشركفبعساالسؤاؿ اؿ

: أمؤل الفراغات التالية بما يناسبيا مف كممات مناسبة

: تنتقؿ العدكل إلى اإلنساف بطرائؽ عدة ىي- أ

  00000العدكل الػ- 1      

  000000العدكل الػ- 2      

  000000العدكل المنقكلة بالػ- 3      

  0000000العدكل بالػ- 4      
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: لمستكدعات العدكل نكعاف ىما- ب

  000000مستكدعات - 1     

  000000كمستكدعات - 2     

:  عدة ىينكاعيكجد لمبيئة أ- ت

  000000البيئة الػ- 1    

  00000كالبيئة الػ- 2    

  000000كالبيئة الػ - 3     

  000000كبيئة الػ- 4     

: تصنؼ الحممة الى مجمكعات حسب مزايا محددة ىي- ث

  00000حسب فترة حالة الػ- 1     

  000000حسب طريؽ الػ- 2     

  0 الممرضة00000حسب تدفؽ الػ- 3     

                                                                                                                                                         (د   1:                                                               ) ثامف كالعشركفالسؤاؿ اؿ

: ا تر مف المسميات التي أمامؾ المسميات التي تدؿ عمى أنكاع الحممة

  0الم الط- 5الحاضف ، - 4الصحيح ، - 3الناقو ، - 2الحنكف  ، - 1  

   (د 1  4/1) :                                                            تاسع كالعشركفالسؤاؿ اؿ

: اتمـ ما يمي بعممية السحب كاإلفبلت لمكممة المناسبة 

 أمعائو ،- 7عدكل ، - 6ممرضة ،- 5عبلمات ، - 4مستكدع  ، - 3أعراض ، - 2مرض ،  -1
 حيكاني اؿ000000ُيطمؽ عمى المناطؽ مف جسـ الحيكاف التي تكجد فييا العضكيات الممرضة بالػ- أ

  00000    لمػ

 :فيقكؿعند سؤالنا ألحد الطمبة أف ُيعرؼ لنا حامؿ المرض - ب
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   00000 ، يمكف أف ينشر الػجسمو في 000000بالعدكل يحمؿ العضكية الػ مصاب ىك ش ص 

 0 لمػمرضعبلمات أك00000   كال يبدم أم 

      (د1  2/1)      :                                                          ثالثكفالسؤاؿ اؿ

: حدد األمثمة الدالة عمى العكامؿ

  0الفيزيائية-                                   أ

  0الكيميائية-                                  ب

  0الحيكية-                                 ت

: لممرض عف طريؽ كضعيا في المكاف الم صص ليا في الجدكؿ اآلتي 

 الضجيج ، - 6جرثكمة الككليرا ، - 5الزحار ، - 4ت ، 0د0د- 3اشعاع ، - 2ماء جافيؿ ،  -1
  0بؼ باؼ - 10الرطكبة ، - 9الحصى ، - 8البرامسيـك ، - 7
 

عكامؿ حيكية عكامؿ كيميااية عكامؿ فيزيااية 

    

 

  ( د3:                                                           ) حادم كالثالثكفالسؤاؿ اؿ

 :  في الفراغ المناسب الشكؿ الحرؼ الذم يشير إليو الكممة أكبكضع اتمـ ما يمي 

 0بمغمي- 7معكم ، - 6بكلي ، - 5 ، جمد-  4دـ ، - 3معدم ، - 2تنفسي ، -1

                         
 (ث            )(ت)                    (ب)                      (أ )            

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/images/g0707s.JPG&imgrefurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/ara20031107_71832.html&h=189&w=175&sz=23&tbnid=3tn4OpEDchMJ:&tbnh=97&tbnw=89&hl=ar&start=1&
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 (خ)                (ح)                     (ج)            

: إف طرائؽ م رج العدكل تككف مف  بلؿ- 

 00000 كالشكؿ000000 الذم يمثمو الشكؿ000000السبيؿ الػ- ن1

  0000000الذم يمثمو الشكؿ000000 الػ000000السبيؿ الػ- ن2

  000000 إذ يمثمو الشكؿ000000السبيؿ الػ- ن3

   0000000 كاألغشية الم اطية كيمثمو الشكؿ00000الػ- ن4

 0000000 في جياز الدكراف كيمثؿ جزءان منو الشكؿ 000000الػ- ن5

 ( د2                                                           ):ني كالثالثكفالسؤاؿ الثا

: انتٍؽ مف العبارات اآلتية تمؾ العبارات الدالة عمى طرائؽ التقييـ الصحي

  0ال دمات الصحية -     أ

  0العبلج الطبي الشامؿ -   ب

  0المسكح -   ت

  0ا تبارات التحدم -   ث

  0ال دمة العبلجية -   ج

  0الفحص الطبي الشامؿ -  ح

  0ا تبارات التحرم -  خ

   (د2  2/1)                                                          :ثالث كالثالثكفالسؤاؿ اؿ

لعبارة المناسبة في ا كضع قارف مف  بللو بيف اإلعاقة ال مقية كاإلعاقة المكتسبة بتيأمامؾ الجدكؿ اآل
     : لياالمناسبالمكاف 
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تحدث نتيجة مرض أك حكادث تقع في البيئة - 3تحدث  ارج رحـ األـ ،- 2تحدث دا ؿ الرحـ ، - 1 
                                                                 0ال - 5نعـ ، - 4، 

أيف تحدث  ليا عالقة باألبكيف نكع اإلعاقة 

  إعاقة مكتسبة 

  إعاقة  مقية 

 

 

 انتيت األسئمة
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 البعدم لمقرر التربية الصحية/القبميإجابات االختبار 

 ( د70):                                                                              الدرجة

                                                                                                                                         
 (د 1:                                                                                 )1ج

 0 درجة  ربعلكؿ إجابة       

 تترجـ إلى   عممية تعميمية تزكد الناس بمعرفة أساسية متعمقة بالصحة كتقكد لمكاقؼ معينة- ن3-   أ

  0سمكؾ صحي سميـ كيككف ذلؾ عف طريؽ البرامج الصحية           

 0معافاة اإلنساف عقميان كجسميان كاجتماعيان - ن4-ب 

مجمكعة أفعاؿ تصدر عف اإلنساف بما يتكافؽ مع ما يمتمكو مف فكر كمعرفة كما يت ذه مف -  ن2- ت

  0 مكاقؼ         

أسمكب مف أساليب المعيشة المتميز ، الناتج عف معتقدات كقيـ مجتمعية كأساليب است داـ  - ن4 -ث 

 0المكارد          

 (د 3  4/1:                                                                                  )2ج

 0درجة  ربع لكؿ إجابة     

  0سمكؾ- مكاقؼ ، ح- معارؼ ، ث- تعميمية  ، ت- ج- ن1

  0سمبي - إيجابي ، ص- صحة ، أ- ب- ن2

مجتمع ،  - مفاىيـ ، ز- س- ن3

 0سميمة- سمككيات ، د- أجياؿ ، خ- طمبة ، ذ- ر- ن4

 (د 1:                                                                                    )3ج

 0 درجة  ربعلكؿ إجابة    

  0 الثقافة- أ
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  0المكارد- ث

  0األفكار كالمشاعر- ح

  0األش اص الذيف نكلييـ اىتمامنا- د

 (د 1 2/1:                                                                                   )4ج

 0درجة نصؼ لكؿ إجابة         

 الكالدة عدعكامؿ بعكامؿ ما قبؿ الكالدة عكامؿ عند الكالدة 

 

 (د 1:                                                                                     )5ج

 0  كاحدة درجة  يحصؿ الطالب عمى  عمى جميع العبارات بػجابةاإل عندما تككف   

   -  أ

 -  ب

 -  ت

 -  ث

 - ج

 - ح

 - خ

  - د

 - ذ

 - ر

د إجابات كتككف اإلجابات جميعيا صحيحة في حاؿ كجكدنا في بيئة مثالية كلكف في حاؿ كج:  مبلحظة
         0غير مثالية غمط  فيدؿ ذلؾ أف البيئة 
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 (د 3 2/1:                                                                              )6ج

درجة  ربع لكؿ إجابة         

  0صحة – سمكؾ – تد يف –  اطئة - أ 

  0ايجابية – مرض –  اطئة - ب

  0جراثيـ – ايجابية – سمككيات - ت

  0مبيدات – نامكسية - ث

 0تسمـ – كيميائية - ج

                                                                           

   (د1 4/1:                                                                             )7ج

   0لكؿ إجابة ربع درجة

 0السمكؾ-  2  - أ
  0تحدث- 3-      ب

  0استعداد- 2-    ت

  0مساعدة- 4-    ث

 0تغمب- 1-     ج

               (د 2   4/3)        :                                                                     8ج

 0طبيعية - طبيعي- أ-  ن1 

  0 طط-    م طط     -    ب

    0تحسيف- أ-  ن2

 0مقاكمة  -     ب

  0ي تمؼ - أ- ن3
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                                                                                                                                                     0  يتباطؤكف-جديد – يسارع – ت تمؼ -    ب

       (د 1   4/1:                                                                            )9ج

 0 درجة ربع لكؿ إجابة    

  0الميؿ إلى الرسـ كالنحت- أ

  0جمع كحب االقتناءالميؿ إلى اؿ- ب

  0الميؿ إلى القراءة كاالطبلع - ث

  0الميؿ إلى المحاكاة كالتقميد- ج

  0الميؿ إلى المعرفة كحب االستطبلع- ح

      (د 1   4/1:                                                                           )10ج

 0 درجة ربع       لكؿ إجابة

- ن1

  0نمك- 3-          أ

  0ةتبلمذ-  4-      ب

  0ميكؿ- 2-          ت

  0مجتمع- 4     - أ
-  ن2

  0فاعقميت- 2          

      (د 6   4/1):                                                                          11ج
 0الثاني كالثالث ربع درجة- ن2الثاني كالثالث ربع درجة ، - ن1-   ما عدا أ درجةربع لكؿ إجابة     

  0( 5( -  )2)-   مبكرة    -   ن1   -أ    

  0(12(  -  )6)-   متأ رة   -  ن2       

-  ب
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  0بصرم- ن1       

  0سمعي- ن2       

  0لمسي- ن3       

  0حركي- ن4      

-  ت

  0كامؿ- ن1        

  0ناقص- ن2        

-  ث

  0        تذكر

-  ج

  0       تذكر

-  ح

  0       نسياف

-   خ

 0      نسياف

-  د

 0حيكاف-            عقمية   

-  ذ

 0إدراؾ-   ن1       

  0إحساس- ن2       

  0 تصكر-ن3       
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  0تذكر- ن4       

  0نسياف- ن5       

-    ر

     عكس 

- ز

 0أسرة- ن1       

  0مدرسة- ن2      

  0مجتمع- ن3     

    (د 1   4/1:                                                                          )12ج

                                                              0 درجة مع صكرتيا ربع  لكؿ إجابة      

شكؿ أعضاء الحس نكع اإلحساس أسماء أعضاء الحس 

 0رؤية - أالعيف - ن4
 -ن7

  0 سمع - باألذف - ن3

 -ن9

 0شـ - تاألنؼ - ن2

 -ن8

 0تذكؽ - ث لسافاؿ- ن6

 -ن10

 0الممس - جالجمد - ن1

 -ن12
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       (د 1   4/1:                                                                           )13ج

 0 درجة ربع لكؿ إجابة       

 

 
          (د 1   2/1:                                                                              )14ج

 0 درجة عف حمكؿ لمشكمة  نصؼ لكؿ إجابة        

حمكؿ لممشكمة االجتماعية التربكية حمكؿ لممشكمة البياية حمكؿ لممشكمة المركرية 

است داـ حزاـ األماف عند - ن5
   0رككب السيارة

التقيد بإشارات المركر - ن9 
  0كالشا صات المركرية 

التقيد بالسرعة التي - ن11 

القياـ بعممية التشجير - ن1
  0ك صكصان بعيد الشجرة

تركيب فبلتر في المصانع - ن8 
لمقضاء عمى انتشار الغازات التي 

   0 صحة  الناسفيتؤثر 

تنظيـ رحبلت بإشراؼ مرشديف - ن2
  0تربكييف مع مديرية السياحة

است داـ المبلعب التابعة لمدكلة - ن3
  0لقاء مبالغ رمزية

  األثريةالسماح بزيارة األماكف- ن6 

 عضو حس اللمس وااللم

 عضو حس الرؤٌة

 عضو حس الشم
 عضو حس الذوق

 عضو حس السمع
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 0حددتيا شرطة المركر

 

 

 

تكفير مساحات  ضراء - ن10 
  0تصمح لمبلعب لبلطفاؿ

 

  0بمبالغ رمزية

تأميف نكاٍد لممارسة التماريف - ن7 
  0الرياضية كالمكسيقية 

 0تطبيؽ التعميـ االلزامي- ن4

 

       (د 1   4/1:                                                                              )15ج

                                                                 0 درجة ربع  بػ لكؿ إجابة         

-  أ

 -ن4    

 -ن5    

 -ن6    

-  ب

 -ن8   

 -ن10   

         (د 1   4/3:                                                                              )16ج

 0درجةربع  لكؿ إجابة     

احتياجات صحية في المنزؿ احتياجات صحية في المنزؿ 
المجتمع ك

احتياجات صحية في المجتمع 

  0تكفير حياة عائمية سميمة- ب

مراعاة النكاحي النفسية في - ج
  0معاممة األطفاؿ

 

 

 

الت مص مف القمامة - أ
  0كالفضبلت

  0 النقيةتكفير المياه- ت
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تكفير الشركط الصحية في - خ
 0المنزؿ

 

 

 

 

 

 

 0صحة األغذية كفحصيا- ث

 

تكفير بعض اإلمكانات  - ح

البلزمة لممارسة بعض النشاطات 
  0التركيحية

 (د 2  2/1:                                                                           ) 17ج

 0 درجة ربع لكؿ إجابة    

 x- ن1-       أ

 - ن2         

 - ن3        

 x- ن4       

 - ن5      

 - ن6     

 x- ن7-  ب

  x- ن8      

 - ن9     

 - ن10   

 (د 2  2/1:                                                                           ) 18ج

 0 ربع درجة      لكؿ إجابة

  0نصيحة- 2- ن1-  أ    

  0كؿ الناس- 1- ن2        
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  0حاجات- 4- ن3       

  0كاقعية- 3- ن4-  ب

  0متاحة- 2- ن5      

 قياس- 2- ن6     

  0زمف- 3- ن7      

  0مشكمة- 2- ن8     

  0ىك ش ص ُيعد  صيصان ألداء عمؿ التربية الصحية لممتمقيف- 4- ن9-   ت

 0000التربكية الصحية كيمكف أف يككنكا أفراد أك مجمكعات أك عائبلت- 3- ن10-   ث

 (د 2:                                                                               )19ج

  0ات في عمكد الجدكؿ نصؼ درجةجاباإللكؿ      

أمثمة عمييا مككنات التربية الصحية أمثمة مجاالت التربية الصحية 

1 -

3  -

5  -

7  -

16  -

17  -

19  -

20  -

22 -

10 -

11 -

13 -

21 -

12 -

24 -

2 -

4  -

6  -

23 -

 

 

 

 

 

14 -

18 -

8  -

        (د 3  4/1) :                                                                       20  ج

                                                                         0درجة ربع إجابة لكؿ       



   

- 251-  

 

                                                  0إعبلـ – ش صية - ن1-  أ     

  0تطبيقية- ن2          

  0محاضرات- ن1-      ب

    0ندكات- ن2          

  0 برة- ن3          

  0إذاعي- ن1-     ت

 0مكتكبة- ن2         

  0سينما- ن3         

  0تعميمية- ن4         

  0ممصقات- ن5         

  0إعداد- ن1-    ث

  0تقديـ- ن2        

     (د 1:                                                                                      )21ج

                                         0درجةربع لكؿ إجابة            

  0كسيمة أكثر شعبية تصؿ بشكؿ ثابت لمبلييف الناس في كؿ مكاف- ن4-      أ

             0أكثر جاذبية كفعالية مف البث اإلذاعي كىك يصؿ لعدد أقؿ مف الناس كلساعات أقؿ-  ن4-    ب

  0المقاء المنظـ بيف المربي كمجمكعات معينة مف أفراد المجتمع لمناقشة مشكمة صحية- ن3-   ت

يتـ مف  بلليا المقاء بيف المربي كالطمبة في جميع مراحؿ تعميميـ كدرجاتو إذ تتـ التربية  - ن1-  ث

 0 الصحية مف  بلؿ المقاءات المنتظمة        

 (د 3:                                                                                 )22ج

   0 درجةات في كؿ عمكد مف الجدكؿ نصؼجاباإل مجمكعؿ  
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الكممة البث اإلذاعي البث المراي 
المكتكبة 

السينما الممصقات 
كالمسرح 

كسااؿ تعميمية 
مساعدة 

: تعريفو- ن1

- د

 

: أمثمة- ن2

- ب

 

 

 

: تعريفو- ن1

- خ

 

: أمثمة- ن2

- ش

: تعريفيا-- ن1

- ذ

- ر

: أمثمة- ن2

- أ

- ت

- ث

- ج

: تعريفيا-- ن1

- ز

 

: أمثمة- ن2

- ص

: تعريفيما- ن1

- س

 

: أمثمة- ن2

- ح

: تعريفيا-- ن1

- ض

 

: أمثمة- ن2

- ظ

                   (د 2 4/3) :                                                                      23ج

 0 درجة ربع لكؿ إجابة      

 -ن1   

 x- ن2

 -ن3

 x- ن4

 x- ن5

 x- ن6

 x- ن7

 -ن8

 x- ن9
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 -ن10

 - ن11

                     (د 1  2/1)      :                                                                     24ج

 0درجة ربع       لكؿ إجابة 

ضعؼ كا تبلؿ في الصحة ألسباب م تمفة كيبدك بصكر كشدات كناتج م تمؼ  كينتج - ن2-  أ     

  0           عنو اإلصابات التي بدكرىا تؤدم إلى عكاقب م تمفة

المراحؿ الم تمفة لمعممية المرضية التي ت تمؼ بحسب األمراض إف كانت معدية أك غير - ن1-    ب

   0           معدية

  0الثكم كالعامؿ المسبب لممرض كالبيئة التي تضميما- ن4-    ت

  0مياجمة الجسـ مف قبؿ العضكية الممرضة كليس بالضركرة حدكث المرض- ن1-      ث

البيئة المناسبة إلصابة األفراد بالمرض كتتضمف الثكم كالعامؿ المسبب لممرض كالبيئة  - ن2-       ج

 0التي  تضميما              

  0 الثبلثية المشكمة لمحمقة الكبائية عناصريمثؿ إحدل- ن3-       ح

      (د 3  4/3)               :                                                          25ج

 0درجة ربع لكؿ إجابة                 

 -ن1     

 x- ن2     

 -ن3    

 x- ن4    

 - ن5    

 x- ن6   
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 x- ن7   

 -ن8  

 -ن9  

 -ن10   

  x-ن11   

 -ن12   

 x- ن13   

 -ن14   

 - ن15   

          (د 2  4/1)           -                                                              26ج

 0درجة  ربع  لكؿ إجابة        

عكامؿ ال داخمية أك خارجية عكامؿ خارجية عكامؿ داخمية 

  0اضطرابات نفسية- ث

ضعؼ أداء بعض - ج
  0الكظائؼ الفيزيكلكجية 

تترافؽ مع سكء كظيفة - خ
  0أعضاء الجسـ

يساعد جياز اليضـ عمى - ح
  0أداء عمميا

 

 

يساعدىا االستنشاؽ عمى - أ
  0أداء عمميا

تصؿ الجسـ عف طريؽ - ب
  0الجمد

تتد ؿ مع الكظائؼ - د
الفيزيكلكجية مسببة حدثيات 

 0باثكلكجية كمراضة

تساعدىا الحشرات عمى - ذ
  0أداء عمميا

تغزك الجسـ بكساطة لدغ - ت
 0األفاعي

 

 (د 3  4/1) :                                                                  27ج
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 0درجة ربع  لكؿ إجابة     

 0(كُتعد اإلجابة صحيحة إذا كتب تنفسية )قطيرية   - 1-     أ

  0ىضمية- 2       

  0حشرات- 3       

  0تماس- 4       

  0إنسانية- 1-  ب

  0حيكانية- 2      

  0فيزيائية- 1-  ت

  0حيكية-  2     

  0اجتماعية- 3     

  0عيش- 4     

  0حمؿ- 1- ث

  0 ركج  -2
   0عضكيات -3

 ( د1  )                                                                                  :28ج

   0 درجةربع لكؿ إجابة      

 0الناقو -2
 0الصحيح -3
 0الحاضف -4
             0 الم الط -5

   (د 1  4/1) :                                                                               29ج

 0درجة ربع لكؿ إجابة      

 0 مرض-1مستكدع ، - 3-        أ
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  0 أعراض- 2عدكل ، - 6ممرضة ، - 5   - ب
    (د 1  2/1) :                                                                         30ج

 0 درجة نكع  مف العكامؿ نصؼلكؿ   

عكامؿ حيكية عكامؿ كيميااية عكامؿ فيزيااية 

 0إشعاع- 2

 0الضجيج- 6

الرطكبة ،  - 9

ماء جافيؿ - 1

 0ت0د0د- 3

 0بؼ باؼ - 10

 0الزحار- 4

 0جرثكمة الككليرا- 5

 0البرامسيكـ- 7

 (د 3-                                                                              )31ج

   درجة ربعلكؿ إجابة  

  0 (خ)ك     (أ)تنفسي      - ن1    

 0(ب)معكم     – معدم - ن2    

 0(ت)بكلي                - ن3    

 0(ج)جمد                 - ن4    

                                                                                                       0(ح )دـ                 - ن5    

 (د 2                                                                               ):32ج

 0نصؼ درجةلكؿ إجابة       

    0المسكح -         ت

 0ال دمة العبلجية-        ج

 0الفحص الطبي الشامؿ-        ح

 0ا تبارات التحرم- خ
 
  (د 2  2/1) :                                                                            33ج
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                                                 0درجة  نصؼ لكؿ إجابة         

أيف تحدث ليا عالقة باألبكييف نكع اإلعاقة 

 0 ارج رحـ اآلـ- 2ال - 5إعاقة مكتسبة 

نتيجة مرض أك - 3
حكادث تقع في البيئة 

إعاقة  مقية 
نعـ - 4

تحدث دا ؿ رحـ - 1
 0األـ

 

انتيت اإلجابات 
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( 2)ممحؽ 

 جامعة دمشؽ                           

كمية التربية                                          

التدريس      كطرائؽ قسـ المناىج 

      

استبياف مكجو لطمبة معمـ الصؼ السنة األكلى لتعرؼ اتجاىاتيـ نحك مقرر التربية الصحية بعد 
استخداـ مكقع الكتركني في تدريسو 

:  عزيزم الطالب المعمـ 

نضع بيف يديؾ ىذا االستبياف الذم يتضمف عددان مف البنكد حكؿ مقرر التربية الصحية بعد است داـ 
المكقع االلكتركني في تدريسو ، لذلؾ يرجى قراءة ىذه البنكد كاإلجابة عنيا بصدؽ كمكضكعية كذلؾ 

: في الحقؿ الذم يمثؿ رأيؾ عممان أف ىذا االستبياف م صص ألغراض البحث العممي ( √ )بكضع إشارة 

ذكر                 أنثى :                         الجنس

  أدبي                                                                 عممي             :          الشيادة الثانكية      

                                               

 :  اضع لدكرات تدريبية حاسكبية

                

 

تعاكنكـ معنا ؿ كشكران 

 

                                                                               الباحثة   

فاتف فيمي السفره جي                                                                                        
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 الرقـ

( أ ):المحكر األكؿ

اتجاىات الطمبة نحك دراسة مقرر التربية الصحية بعد استخداـ 
 المكقع االلكتركني في تدريسو

 :أجد أف دراسة مقرر التربية الصحية باست داـ المكقع االلكتركني 

  اإلجابة       

غير  حيادم مكافؽ 
 مكافؽ

    0مرىقة 1

    ممتعة 2

    0مشكقة 3

     0مكنتني مف الحصكؿ عمى المعمكمات بيسر 4

     0ساعدتني عمى تحديد أغبلطي كتصحيحيا 5

    0سيمة جدان  6

زادت مف شعكرم بالمتعة عندما أجبت عف أسئمة التدريبات التي  7
  0تضمنيا كؿ فصؿ مف  بلؿ است داـ المكقع االلكتركني

   

    0ساعدتني عمى المراجعة كالتقكيـ الذاتي 8

زاد مف اىتمامي بالبحث عف المعمكمة ال اصة بالمكاد الدراسية  9
 0المقررة 

   

    0زادت مف محبتي لممقرر 10

    0زادت مف شعكرم بالتعب 11

    0مفضمة 12

اتجاىات الطمبة نحك                         (ب): المحكر األكؿ 

   األىداؼ السمككية لفصكؿ مقرر التربية الصحية                             

 :ألنياأحببت عرض األىداؼ السمككية باست داـ المكقع االلكتركني        
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    0صيغت لقياس جميع مستكيات التحصيؿ كالتعمـ 13

    0صيغت بشكؿ كاضح قابؿ لمقياس 14

    0تراعي الفركؽ الفردية لمطمبة 15

    0شاممة لكؿ محتكل فصكؿ مقرر التربية الصحية 16

     0تؤمف سيكلة الكصكؿ لميدؼ 17

 محتكل مقرر التربية الصحية :                       المحكر الثاني

 :أفضؿ تقديـ محتكل مقرر التربية الصحية باست داـ المكقع االلكتركني ألنو

    0يعرض معمكمات مبسطة 18

    0يكفر الربط بيف الفكرة السابقة كالبلحقة 19

    0اعتمد أسمكب الحكار مع الطمبة  20

    0ُقدـ  بطريقة منطقية  21

    0ُقدـ  بطريقة منظمة 22

    0(متتابعة)ُقدـ  بطريقة متسمسمة  23

    0ُقدـ  بطريقة متكاممة 24

    0است دـ االستنتاج في عرضو لممعمكمة 25

    0ربط النظرم بالتطبيؽ في المعمكمة المعركضة  26

    0است دـ أمثمة متنكعة 27

     0 قدـ معمكمات تناسب المرحمة الدراسية 28

    0ُعرض بطريقة تزيد مف دافعية الطمبة لمتعمـ 29

    0 الصحيةتضمف المعمكمات التي يحتاجيا الطمبة في مادة التربية 30
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    0تضمف مستجدات ما تكصؿ إليو العمـ في مادة التربية الصحية 31

    0ُعرض بطريقة تراعي األسس النفسية لمطمبة 32

    0اتصؼ بالتشكيؽ بعرضو لممعمكمة الصحية 33

    0اتصؼ بإثارة االنتباه كالتركيز 34

    0اتصؼ باإلثراء كغنى المكضكعات 35

     0يحقؽ  مبدأ مراعاة الفركؽ الفردية 36

     0يكفر سرعة الكصكؿ إلى المعمكمة 37

    0ارتبط باألىداؼ المحددة 38

 تعممية لمقرر التربية الصحيةؿا/ األنشطة التعميمية                 :المحكر الثالث

 :التعممية لمقرر التربية الصحية عند است داـ المكقع االلكتركني ألنيا/أحببت األنشطة التعميمية        

    0كفرت أنشطة كافية عف كؿ فصؿ 39

    0كفرت أنشطة اثرائية 40

    0أكسبت الطمبة ميارات إيجابية 41

    0راعت الفركؽ الفردية لمطمبة 42

     0شممت الفصكؿ كافة 43

    0اتصفت بالتنكع 44

    0اتصؼ بالتشكيؽ 45

    0ارتبطت باألىداؼ المحددة 46

 طرااؽ التفاعؿ مع محتكل مقرر التربية الصحية:               المحكر الرابع

  :ألنيافضمت طرائؽ التفاعؿ مع المحتكل باست داـ المكقع االلكتركني     
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    0متنكعة 47

    0متكاممة 48

     0تراعي الفركؽ الفردية لمطمبة 49

    0تيسر الكصكؿ إلى المعمكمة 50

      0مشكقة كتركز عمى الطالب 51

    0تناسب  صائص الطمبة كأعمارىـ 52

    0تناسب المحتكل 53

    0تساعد في تحقيؽ األىداؼ المحددة 54

 التقكيـ:                              لمحكر الخامس

 :أفضؿ التقكيـ لمقرر التربية الصحية باست داـ المكقع االلكتركني ألنو

    0(قبمي ، مرحمي ، نيائي  )متنكع األشكاؿ  55

    0اعتمد أساليب تقكيـ متنكعة 56

    0شامبلن  57

     0يراعي الفركؽ الفردية لمطمبة 58

    0صيغت أسئمتو بدقة عممية كلغكية 59

     0التعممية/مستمر مع العممية التعميمية  60

     0يكفر التغذية الراجعة  بلؿ التفاعؿ مع المحتكل 61

     0مرتبط باألىداؼ المحددة 62

 إخراج محتكل مقرر التربية الصحية:                   المحكر السادس

 :ألنوأصبح إ راج مقرر التربية الصحية باست داـ المكقع االلكتركني مفضبلن 
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    0است دـ الحركة في المكاف المناسب  63

عرض مقاطع الفيديك كالصكر المتحركة كالصكر اإلحيائية كالصكر  64
 0الثابتة بطريقة جذابة

   

مكقع عرض – مكقع اإليقكنات : تميز باتساؽ الت طيط مف حيث  65
  0الكسائط

   

    0عرض ألكانان متناسقة 66

    0كفر الكميض في األكقات المناسبة 67

عة ركفر أيقكنات متعددة تساعد عمى التنقؿ بيف الشاشات بالس 68
 المطمكبة

   

    0است دـ صكران مناسبة لكؿ فقرة 69

     0است دـ مناطؽ نشطة عند الضركرة 70

     0كفر صكران إحيائية مكضحة لممكقؼ التعميمي 71

    0كفر صكران ثابتة كافية لممكقؼ التعميمي 72

     0زكدت كؿ شاشة بالمعمكمات بالكثافة المناسبة 73

    0كفر األلكاف المناسبة 74

     0است داـ الصكت في المكاف كالكقت المناسب 75

    0كفر حرية التجكؿ لمطمبة 76

     0كفر الرسـك البلزمة  77

    0قدـ مقاطع فيديك مناسبة لممعمكمة المعركضة 78

    0است دـ الحركؼ الكبيرة كالصغيرة 79

    0 سيمة القراءةىاعبارات الشاشات كنصكص 80
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: المحكر الثامف

  0ماذا تقترح لتحسيف دراسة مقرر التربية الصحية باست داـ المكقع االلكتركني- 90

1-000000000000 

2-000000000000 

3-000000000000 

 أثناء دراستؾ مقرر التربية الصحية غف طريؽ المكقع  فيما أبرز الصعكبات التي كاجيتؾ- 91
  0(الجامعة ، المنزؿ ،مقيى االنترنت)االلكتركني في

1-000000000000 

2-000000000000 

    0رتياحاحجـ  ط كتابة النصكص مناسب لمقراءة ب 81

يسمح لممتعمـ أف ي تار إعادة عرض أجزاء مف الفصكؿ حسب  82
 0(السير كفؽ السرعة الذاتية )حاجاتو 

   

    0سيكلة الكصكؿ إلى المعمكمة في الكقت الذم أريده 83

    0تكامؿ الكسائط المتعددة المست دمة 84

 التغذية الراجعة  في مقرر التربية الصحية:               المحكر السابع

: أحببت تقديـ التغذية الراجعة باست داـ المكقع االلكتركني ألنيا

     0كفرت تعزيزان متنكعان  85

    0 التعزيز بعد اإلجابة مباشرةكاف 86

    0كشفت عف اإلجابات الغمط 87

    0الصكت المرافؽ لمتغذية الراجعة يزيد مف الدافعية إلى التعمـ 88

    0التعممية/كانت مستمرة مع العممية التعميمية  89
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3-000000000000 

  0ما المقترحات التي تراىا مناسبة لبلستفادة مف المكاقع االلكتركنية في التعميـ- 92

1-000000000000 

2-000000000000 

3-000000000000 
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  (3)ممحؽ 

  لمقرر التربية الصحية التعميميلبرنامجريك ااسيف

الباب األكؿ 

: كيتضمف الفصكؿ اآلتية 

 0المدخؿ إلى التربية الصحية :الفصؿ األكؿ                              -  

 0مفيـك التربية الصحية : الفصؿ الثاني                              -  

 0أسس التربية الصحية : الفصؿ الثالث                              - 

 0مبادئ التربية الصحية : الفصؿ الرابع                              - 

 0طرااؽ كأساليب التربية الصحية: الفصؿ الخامس                              - 

الباب الثاني  

: كيتضمف الفصميف اآلتييف 

 0مفاىيـ األمراض ككبااياتيا : الفصؿ السادس                              - 

  0التعامؿ مع الصحة كالمرض : الفضؿ السابع                          - 

 

األىداؼ العامة لمقرر التربية الصحية 

: تيدؼ دراسة مقرر التربية الصحية إلى ما يمي

  0 إكساب الطمبة المعا رؼ ال اصة بالتربية الصحية  -1
تبني الطمبة لمبادئ التربية الصحية بجميع عناصرىا ، مف مفاىيـ  كطرائؽ إلى التطبيقات كرسالة  -2

 الذيف سيشرفكف عمى تنشئتيـ مف  بلؿ عمميـ المستقبمي في ةف بإيصاليا لمتبلمذكحضارية سيقكـ
 0المدارس

  0تبني السمكؾ الصحي مف قبؿ الطمبة ليككنكا في المستقبؿ قدكة صالحة لغيرىـ  -3
إكساب الطمبة بعض الميارات التي ستساعدىـ عمى أداء عمميـ كتزكيدىـ بالمراجع التي يمكف أف  -4

    0يحتاجكىا في المستقبؿ لتعميؽ تدريبيـ ك برتيـ
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الفصؿ األكؿ 

المدخؿ إلى التربية الصحية 

 
: األغراض السمككية

: يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف 

 تذكر     0ُيعرؼ التربية الصحية  -1
 تذكر 0ُيعدد أسباب دراسة التربية الصحية  -2
 تذكر 0يبيف المقصكد بمفيكـ الصحة -3
  تذكر0ُيصنؼ محددات الصحة  -4
  فيـ0يشرح العكامؿ المحددة لمصحة  كؿ عمى حده  -5
 تحميؿ 0يميز العكامؿ المحددة لمصحة عند الكالدة عف العكامؿ المحددة لمصحة ما قبؿ الكالدة -6
  تركيب0يصيغ عبارة تبيف المقصكد بالسمكؾ - 7 

 تذكر 0يذكر األسباب األساسية لسمكؾ الناس - 8 

 تطبيؽ0يرسـ م ططان يبيف فيو العناصر التي تسيـ في تشكيؿ األفكار كالمشاعر - 9

 تحميؿ0كاألمثمة عمييا– التعريؼ : يقارف ضمف جدكؿ بيف عناصر األفكار كالمشاعر مف حيث - 10

 فيـ0يفسر السبب الذم يجعمنا نكلي بعض الناس اىتمامنا - 11

  فيـ0ي تار المكارد التي تسيـ في تشكيؿ سمكؾ الناس مف بيف مجمكعة عبارات أمامو-12

 فيـ 0يكضح المقصكد بالثقافة الصحية- 13

 فيـ0يعمؿ إصابة األفراد بالكثير مف األمراض غير المعدية - 14
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 تطبيؽ 0يأتي بمثاليف عف بعض األمراض غير المعدية نشأت عف السمككيات ال اطئة - 15

 تذكر 0(الممارسات أك التصرفات  )ُيعرؼ السمككيات - 16

 تطبيؽ 0ُيفسر العبلقة بيف السمككيات اإليجابية كالصحة مف  بلؿ مثاليف مف بيئتو- 17

 تطبيؽ 0يكضح العبلقة بيف السمككيات السمبية كالمرض مف  بلؿ مثاليف مف بيئتو- 18

التي يعيش فييا لمعرفة إلى   (المنطقة)يطبؽ ما درسو عف محددات الصحة عمى البيئة - 19

 تطبيؽ0     أم مدل تتكفر ىذه المحددات التي تدؿ عمى تكافر الصحة في بيئتو
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: المكضكعات األساسية

 0المقدمة -1
  0تعريؼ التربية الصحية -2
  0أسباب دراسة التربية الصحية  -3
  0تعريؼ الصحة -4
  0محددات الصحة  -5

  0 عكامؿ ما قبؿ الكالدة5-1

  0 عكامؿ عند الكالدة 5-2

  0 عكامؿ بعد الكالدة 5-3

 0مقكمات الصحة -6
  0السمكؾ  -7

  0أسباب سمكؾ الناس -  

  0 األفكار كالمشاعر7-1

  0 المعرفة1- 7-1      

  0 المعتقدات2- 7-1      

  0 المكاقؼ7-1-3      

  0 القيـ7-1-4      

  0 الناس الذيف نكلييـ اىتمامنا7-2

  0 المكارد7-3

  0الثقافة7-4

  0الممارسات المتعمقة بالصحة كالمرض -8
  0عبلقة السمكؾ بالصحة كالمرض - 9

    0 في مجاؿ األمراض غير المعدية 2-9    0 في مجاؿ األمراض المعدية 9-1
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 (مقطع فيديك           ) :المقدمة-1

  0الصحية  االستغناء عنو في البرامج تزايد االىتماـ مؤ را بالتربية الصحية كأصبحت عنصرا ال يمكف- 

  0التي تنفذ في المؤسسات المسؤكلة عف تقديـ الرعاية الصحية بمستكياتيا كافة- 

لذا كانت المؤسسة التعميمية إحدل ىذه المؤسسات التي أد مت التربية الصحية في المناىج  - 

  0 التدريسية لممراحؿ التعميمية فييا، كدكر الحضانة كالتعميـ األساسي كالمراحؿ العميا بما فييا الجامعات

 0لما ليا أىمية كبيرة في تعزيز الصحة كالكقاية مف المرض- 

 0كُتعد التربية الصحية حجر الزاكية في مسألة النيكض بالصحة في مجتمعنا - 

 0فيي المسؤكلة بشكؿ مباشر عف رفع مستكل الكعي الصحي لدل المكاطنيف- 

  (الرياضية-4الصحية ، -3المكسيقية ،- 2اإلسبلمية ،-1)يتزايد االىتماـ يكما بعد يـك بالتربية - 1

   0    ألنيا أصبحت تشكؿ عنصران أساسيان ال يمكف االستغناء عنو

-   2التمفزيكنية ،- 1)تشكؿ التربية الصحية عنصران ال يمكف االستغناء عنو في البرامج- 2

التي تنفذ في المؤسسات المسؤكلة عف تقديـ الرعاية  (الصحية -4االمتحانية ،- 3    اإلحصائية، 
   0الصحية

       000000 ، لممراحؿ00000أد مت التربية الصحية بما تضمنتو مف برامج صحية إلى المناىج- 3

 0    الم تمفة

-  2النشاط ، - 1)تعكد أىمية البرامج الصحية المد مة إلى المناىج التدريسية لقدرتيا في تعزيز - 4

  0 (النمك - 4الصحة ،-  3   الذكاء ،

نما أيضان الكقاية مف   - 5 ال تقتصر أىمية البرامج الصحية في المناىج التدريسية عمى تعزيز الصحة ، كا 

  0(المشكبلت -4االنزعاجات ،-3األمراض ،-2الصدمات ، - 1   )

 بما فييا  0000 كالمراحؿ 00000 كمدارس التعميـ000000أد مت التربية الصحية لمناىج دكر- 6

  0    الجامعات
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  0 في مجتمعنا00000 الصحية حجر الزاكية في مسألة النيكض بػ00000لذا تعد - 7

إف التربية الصحية بما تشتمؿ عميو مف برامج صحية مكجية إلى جميع فئات المكاطنيف فيي  - 8

 (البلإرادم- 4اإلرادم،- 3الصحي ،- 2المركرم ،-1 )  المسؤكلة بشكؿ مباشر عف رفع الكعي 
  0لدييـ

: تعريؼ التربية الصحية- 2

  0ىي عممية تعميمية  - 

  0تزكد الناس بمعرفة أساسية متعمقة بالصحة  - 

  0تقكد إليجاد مكقؼ معيف كيمكف أف تترجـ إلى ممارسة سمكؾ صحي سميـ  - 

العائبلت  : إنيا مككف أساسي ألم برنامج صحي سكاء أكاف لمعمـك أك لمجمكعات  اصة مثؿ  - 

   0     كاألميات كاألطفاؿ كالعماؿ

تزكد الناس بمعرفة   (تعميمية - 4تركيبية ،- 3تقكيمية ،- 2تحميمية ،-1)تعد التربية الصحية عممية - 9

   0    أساسية متعمقة بالصحة

  0 معيف000000كتككف التربية الصحية عممية تعميمية تقكد إليجاد - 10

-  1)إف المكقؼ المعيف الناتج عف المعرفة األساسية بالصحة يمكف أف يترجـ إلى ممارسة سمكؾ - 11

  0سميـ (صحي - 4اجتماعي ،- 3رياضي ،- 2معرفي ،      

ألم  (فرعي - 4أساسي ،- 3أكلي - 2ثانكم ،- 1)كنظران ألىمية التربية الصحية فيي مككف - 12

  0     برنامج صحي 

    00000 أك لمجمكعات  اصة مثؿ 000000كالبرنامج الصحي يمكف أف يككف مكجيان لمػ- 13

 000000 ك000000 ك00000  ك

 تقكد إليجاد  0000 متعمقة بالػ0000 تزكد الناس بمعرفة 00000فالتربية الصحية ىي عممية - 14

 سميـ ، كأنيا مككف أساسي ألم  000000   000000  معيف كيمكف أف تترجـ إلى ممارسة 00000  
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  00000 مثؿ0000000 أك 00000 سكاء كاف 000000   برنامج

: أسباب دراسة التربية الصحية- 3

: ُتدرس التربية الصحية ألسباب عدة ىي

  0تزكد الناس بالمعارؼ- ن1: أنيا عممية تعميمية ألنيا-      أ

  0تعزز المكاقؼ اإليجابية- ن2                                   

  0يمكف أف تؤدم إلى تككيف سمكؾ صحي سميـ- ن3                                   

  0(االيجابي كالسمبي)كجكد عبلقة كثيقة بيف السمكؾ كالصحة باالتجاىيف -     ب

  0االتجاه االيجابي حيث يككف معززان لمصحة- ن1                            

  0االتجاه السمبي يمكف أف يؤدم بشكؿ مباشر أك غير مباشر لممرض- ن2                           

ألف الطمبة الذيف يدرسكف التربية الصحية ىـ فئة مستيدفة ميمة لتبني مفاىيـ التربية  -    ث

 0       الصحية كنقميا إلى المجتمع

سيككف الطمبة في المستقبؿ عمى تماس مع أجياؿ المستقبؿ لبناء السمككيات الصحية السميمة -    ث
 0لدييـ

: عممية تعميمية ألنيا :فيي أكالن : تدرس التربية الصحية لعدة أسباب- 15

  000000تزكد الناس بالػ                                               - 

  00000كتعزز المكاقفالػ                                               - 

  0 سميـ000000كيمكف أف تؤدم إلى تككيف سمكؾ                                               - 

 000000 كالػ000000  كباالتجاىيف الػ00000كجكد عبلقة كثيقة بيف السمكؾ كالػ: ثانيان - 16

 بينما االتجاه السمبي يؤدم بشكؿ مباشر أك غير مباشر لمػ   0000يككف االتجاه االيجابي معززان - 17

 00000     ػ

إف فئة الطمبة الذيف يدرسكف مقرر التربية الصحية ، ىي فئة مستيدفة كميمة لتبني مفاىيـ  : ثالثان -18
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  00000 كنقميا لمػ00000   التربية الػ

إف الفئة المستيدفة كالميمة لتبني مفاىيـ التربية الصحية كنقميا لممجتمع،ستككف عمى تماس  : رابعان -19

   0 السميمة لدييـ00000 الػ0000        مباشر مع أجياؿ المستقبؿ بعد ت رجيا مف أجؿ بناء الػ

: تعريؼ الصحة- 4

:  عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بأنيا 

  0الجسمية : -حالة مف المعافاة 

 0كالعقمية                     - 

 0كاالجتماعية التامة                     - 

  0المرض أك العاىة فقط: كليست غياب                      - 

شارة ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 20 بجانب اإلجابة الصحيحة كا 
Xبجانب اإلجابة الغمط  :

  0يكصؼ الجسـ ال الي مف المرض بأنو يتمتع بصحة جيدة-             أ

  0إف اإلنساف ذك صحة جيدة: تكفي المعافاة العقمية مف المرض ليقاؿ-             ب

  0إنو في صحة جيدة: إذا تكافر لئلنساف حياة اجتماعية مثالية نقكؿ-                 ت

المعافاة  : إنو في صحة جيدة ىما: عندما يتكافر شيئاف فقط عند اإلنساف نقكؿ-             ث

  0                 الجسمية كاالجتماعية

  0إف اإلنساف ال يتمتع بالصحة : إف كجكد العاىة فقط ال يكفي لنقكؿ -        ج

: محددات الصحة- 5

 :الصحة ىي الناتج المفضؿ لمعديد مف العكامؿ المتدا مة التي يمكف أف تصنؼ كما يمي  -
 0عكامؿ ما قبؿ الكالدة- 5-1

 0عكامؿ عند الكالدة- 5-2
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 0عكامؿ بعد الكالدة- 5-3

:  الصحة إلى00000تصنؼ العكامؿ المتدا مة التي ينتج عنيا- 21

  00000عكامؿ ما قبؿ الػ- ن1                           

  0 الكالدة0000عكامؿ- ن2                           

  0000 الػ0000عكامؿ - ن3                           

 :عكامؿ ما قبؿ الكالدة- 5-1

 
 0ليا عبلقة بعدد الصبغيات كبنيتيا التي تؤثر في الكراثة: كراثية- أ

 :ليا عبلقة مع متطمبات صحة الجنيف كالكقاية مف: دا ؿ الرحـ - ب
  0الحمؿ عالي ال طكرة- ن1                                   

 0تجنب العكامؿ البيئية الضارة دا ؿ الرحـ كمعالجتيا- ن2                                           

:  إف عكامؿ ما قبؿ الكالدة تككف-22

  000000إما ليا عبلقة بعدد الصبغيات كبنيتيا التي تؤثر في الكراثة  كتسمى عكامؿ  - ن1 

    00000 الػ0000أك تككف ليا عبلقة مع متطمبات صحة الجنيف كتسمى  عكامؿ - ن2 

: يجب الكقاية في حالة العكامؿ دا ؿ الرحـ مف - 23

 0ال طكرة (من فض- 4عالي ،- 3متكسط ،- 2متدني ،- 1)الحمؿ- ن1                             

- 4البيئية،-3الكيميائية ،-2الفيزيائية ،-1)تجنب العكامؿ - ن2                             

  0 الرحـ كمعالجتيادا ؿالضارة (                                 البيكلكجية

 : كتتعمؽ بالحاجة لمرعاية التكليدية:عكامؿ عند الكالدة-5-2
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  0منع نسبة الم اض العسير-                                          أ

  0 ت فيض نسبة الم اض العسيرأك                                         

  0منع المضاعفات التي تتمك الكالدة- ب                                         

 0الحد مف أذيات الكالدة كم اطرىا-ت                                            

   0000000تتعمؽ عكامؿ عند الكالدة بالحاجة لمرعاية الػ- 24

:  إف الرعاية التكليدية تساعد عمى- 25

  000000 أك الم اض الذم يتمكه 000منع أك ت فيض نسبة الم اض الػ- ن1                

  0 الكالدة كم اطرىا00000الحد مف التعرض لػ- ن2                

:  كتتضمف :عكامؿ بعد الكالدة-5-3

:    استيفاء متطمبات العيش الصحي كتشمؿ

 0التغذية المبلئمة-                     أ

  0نشاط الجسـ المنتظـ كتمرينو -                    ب

  0بيئة العيش الصحية بما فييا السكف-                    ت

  0نمط حياة كسمكؾ صحي-                    ث

  0الترفيو االجتماعي-                    ج

  0الكقاية مف األمراض المحتمفة-                   ح

الكشؼ المبكر عف األمراض كمعالجتيا لتجنب المضاعفات كالعقابيؿ         -                    خ

التشكىات - 1:  عقابيؿ الحركؽ 1 مثاؿ0                      ىي اآلثار التي تنتج عف المرض
 العقابيؿ 2 مثاؿ0كاالنكماشات الكظيفية األساسياف المذاف يميزاف عقابيؿ الحركؽ- 2الجمالية 

االضطرابات في القناة اليضمية، كالتياب المعدة ، كقرحة : الجسدية لئلفراط في شرب الكحكؿ أىميا
التآليؿ العقابيؿ التناسمية تسببيا : ينتج عف األمراض المنقكلة عف طريؽ الجنس - 3مثاؿ 0المعدة

العقابيؿ الناتجة عف ارتفاع درجة - 4 مثاؿ0ليميحمجمكعة مف الفيركسات تدعى فيركس الكـر اؿ
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 ىي الحبة المتقيحة التي تظير عمى إحدل شفتي الفـ ، كيسمييا العامة عقبكلة 0الحرارة الدا مية 
  0الس كنة

  0يستنتج مما سبؽ أف العقابيؿ ىي اآلثار التي تنتج عف المرض

 0تطكر المجتمع مف النكاحي االجتماعية كاالقتصادية الم تمفة-                       د

: انظر إلى الصكر اآلتية-26

                          
  000000 الػ00000ُتظير ىذه الصكر مرحمة     - 

  0 الصحي بعد الكالدة0000يجب استيفاء متطمبات الػ- 27

: تشتمؿ متطمبات العيش الصحي بعد الكالدة - 28

  0 المبلئمة00000الػ- ن1                           

  000000نشاط كتمريف الجسـ الػ- ن2                           

  0العيش الصحية بما فييا السكف 000000-ن3                           

  0000كسمكؾ0000نمط - ن4                          

  000000الترفيو الػ- ن5                         

 الم تمفة  00000الكقاية مف الػ- ن6                        

 0  عف األمراض كمعالجة ما يمكف أف يحدث منيا0000كالكشؼ الػ- ن7                         

  0 مف النكاحي االجتماعية كاالقتصادية الم تمفة000000تطكر الػ - ن8                         

قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لمحرؼ الداؿ عمى الكممة أك العبارة المناسبة إلى المكاف المناسب ليا  -29

:     في الم طط التالي
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عكامؿ ما قبؿ الكالدة - ، تتطكر المجتمع اقتصاديان كاجتماعيا- التغذية المبلئمة ، ب-أ

عكامؿ بعد -كراثية ، د- عكامؿ عند الكالدة ، خ- بيئة العيش الصحية ،ح- دا ؿ الرحـ ، ج- ث
نشاط كتمريف الجسـ المنتظـ ، - الترفيو االجتماعي ،  ز- نمط حياة كسمكؾ صحي  ، ر- الكالدة،  ذ

- الرعاية التكليدية ، ض- متطمبات العيش الصحي، ص- الكقاية مف األمراض الم تمفة ،  ش- س
الم اض الذم يتمكه - الحد مف التعرض ألذيات الكالدة ، ظ- ت فيض نسبة الم اض العسير ، ط

 0الكشؼ المبكر عف األمراض كمعالجتيا - الترفيو االجتماعي غ-  عمضاعفات

 

 

 

                                            

              

 

 

 

 

 

: مقكمات الصحة- 6

: يحتاج السعي باتجاه الصحة إلى مقكمات ال يتـ تحقيؽ إنجازات بدكنيا كىي -

  0نظاـ بيئي متكازف- ن5                       0السبلـ- ن1                         

  0مكارد مستمرة- ن6                      0المأكل- ن2                         

 0عدالة اجتماعية- ن7                        0التعميـ- ن3                         

 0مساكاة- ن8               0الد ؿ المناسب- ن4                        

 محددات الصحة                          
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إف تحقيؽ النجاح في أم مجاؿ يحتاج إلى مقكمات ، لذا فإف النجاح في تحقيؽ إنجازات ممتازة في -30
: مجاؿ الصحة يحتاج مقكمات كىي

  0 ليشعر اإلنساف بالطمأنينة 000000الػ- ن1                           

  0 ليحس باالستقرار كاألماف000000الػ- ن2                           

  0 المناسب لبلستمرار بالحياة بعد أف يؤمف ما يحتاجو00000الػ- ن3                          

 0 متكازف يؤمف لو االستقرار بحياتو00000نظاـ- ن4                          

 0 مستمرة لتضمف لو حياة بدكف فاقو00000ك- ن5                          

 0 اجتماعية حتى يحافظ عمى حقكقو000000ك- ن6                          

 0 لكي ال يشعر بالفركؽ االجتماعية000000ك- ن7                          

قـ بعممتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة أك العبارة المناسبة في المكاف المناسب ليا  - 31

  :     بالجدكؿ التالي

-  التعميـ ،  ح- عدالة اجتماعية، ج- نظاـ بيئي متكازف، ث -السبلـ، ت- الد ؿ المناسب ، ب-     أ

  0مكارد محددة- مساكاة ، ذ- مكارد مستمرة، د-     المأكل  ،  خ

الكممة أك العبارة المناسبة   الرسـ المعبر 
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 :يكجد أربعة أسباب أساسية لسمكؾ الناس ىي:   السمكؾ-7

 0األفكار كالمشاعر7-1

 0الناس الذيف نكلييـ اىتمامنا7-2

 0المكارد7-3

 0الثقافة7-4

:   إف األسباب األساسية لسمكؾ الناس عمى ا تبلؼ أجناسيـ ىي - 32

  000000األفكار كالػ- ن1                        

  0 اىتمامنا0000الناس الذيف - ن2                        

  000000الػ- ن3                        

  000000الػ- ن4                       

: األفكار كالمشاعر7-1

: تتشكؿ األفكار كالمشاعر نتيجة 

 0المعرفة7-1-1

  0المعتقدات7-1-2

  0المكاقؼ7-1-3

  0القيـ7-1-4

: كتتشكؿ األفكار كالمشاعر نتيجة عدة عكامؿ ىي-33

  000000الػ- ن1                     

  0000000الػ- ن2                     

   000000الػ- ن3                     

  000000الػ- ن4                    
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    0 براتنا- أ:  تنبع المعرفة مف :المعرفة7-1-1

الطفؿ الذم يضع يده في نار الطيك يكتسب معرفة عف الحرارة كاأللـ، كىذه المعرفة تمنعو : 1   مثاؿ
مف 

  0كضع يده في النار مرة أ رل

عندما يرل دجاجة تعبر الشارع فتصدميا سيارة فيكتسب  برة ، بأف الطريؽ يمكف أف يككف :2 مثاؿ
 0 طران كيزداد حرصو عند عبكر الشارع

  0عف طريؽ المعمكمات التي يزكدنا بيا المعممكف كاآلباء كاألصدقاء كالكتب-                         ب

: تنشأ المعرفة لدل الناس مف-34

  0(أفعاليـ-4 براتيـ ،-3أحبلميـ ،-2 ياراتيـ ،- 1)-        أ

التي يزكدنا بيا   (تجارب- 4نصائح ،- 3معمكمات ،- 2أ بار ،- 1)أك عف طريؽ الػ -       ب

                                     0          المعممكف كاآلباء كاألصدقاء كالكتب

: كُتعرؼ بأنيا : المعتقدات7-1-2

 0تستمد عادة مف آبائنا كأجدادنا كغيرىـ مف الناس الذيف نحترميـ كنبجميـ  -
  0 تتقبؿ المعتقدات مف دكف محاكلة إثبات صحتيا -
  0كنحكليا إلى أسمكب لمحياة يبيف ما ىك مقبكؿ كما ىك غير مقبكؿ -
  0تككف جذكر المعتقدات عميقة بشكؿ يصبح مف الصعب في الغالب تغييرىا -

بعض الناس في إحدل البمداف يعتقدكف أف عمى المرأة الحامؿ أف تمتنع عف أكؿ  : 1مثاؿ

ال كاف سمكؾ المكلكد أشبو بسمكؾ الحيكاف  0       المحكـ كا 

عادة مف آبائنا كأجدادنا كغيرىـ    (قصص- 4معتقدات ،- 3تصرفات ،- 2صفات،- 1)تستمد الػ - 35

 0     مف الناس الذيف نحترميـ كنبجميـ

  0صحتيا (تكذيب - 4تصديؽ ،- 3إثبات ،- 2نفي ،- 1 )نتقبؿ المعتقدات مف دكف محاكلة - 36

-   3أسمكب، - 2ىدؼ ،- 1)تحكؿ المعتقدات مف قبؿ الناس مف دكف محاكلة إثبات صحتيا إلى - 37

  0ة يبيف ما ىك مقبكؿ كما ىك غير مقبكؿالمحي ( يار - 4      طريؽ، 



   

- 282-  

 

تغيير،  - 2تطكير ،- 1)تككف جذكر المعتقدات عميقة بشكؿ يصبح مف الصعب في الغالب - 38

  0ىا(استبداؿ - 4     تعديؿ، 

: كُتعرؼ بأنيا: المكاقؼ7-1-3

  0تستمد مف  براتنا أك  برات القريبيف منا -
  0إما تحببنا مف بعض األشياء  -
  0إما تجعمنا نحترس مف أشياء -
  0كتعكس مكاقفنا في العادة عمى ما نحبو كما نكرىو -

 

مف  براتنا أك  برات القريبيف منا  0000000تستمد الػ- 39

تكرىنا،  - 1)إف المكاقؼ التي تستمد مف ال برات التي تمتمؾ مف قبمنا أك مف القريبيف - 40

  0مف بعض األشياء (تبعدنا- 4تقربنا ،- 3تحببنا،- 2     

مف أشياء   (نبتعد- 4ننزعج ،- 3ننفعؿ ،- 2نحترس ،- 1 )بينما نجد أحيانان أف المكاقؼ تجعمنا - 41

 0      معينة

 0 ىػ  00000 ىػ كما 00000كتعكس المكاقؼ في العادة عمى ما- 42

 : كُتعرؼ بأنيا:القيـ7-1-4

  0المعايير كاالعتبارات ذات األىمية العظمى لدينا -
 0يشترؾ أفراد المجتمع في الكثير مف القيـ  -
  0رعاية األطفاؿ قيمة معينة ، فالرعاية الجيدة تعكد بالفائدة عمى اآلباء -
 000000نطمؽ عمى المعايير كاالعتبارات ذات األىمية العظمى لدينا اسـ الػ- 43

يشترؾ أفراد المجتمع في الكثير مف القيـ كاالستقرار كالسعادة في المجتمع كأف أحد السبؿ لتحقيؽ - 44
  0(تسابؽ- 4تبادؿ ،- 3تعاكف ،- 2تنافس ،- 1 )ىاتيف القيمتيف ىك الػ 

  0 معينة ،ألف الرعاية الجيدة تعكد بالفائدة عمى اآلباء00000تمثؿ رعاية األطفاؿ- 45

:  المناسبة في الفراغ المناسب فيما يمي قـ بعممتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة-46
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 0تقاليد- المشاعر، خ– أفكار، ح – قيـ ،ج– معتقدات ، ث– معرفة ، ت– مكاقؼ ، ب-       أ

 0 بأنيا المعايير كاالعتبارات ذات األىمية العظمى لدل أم فرد مف الناس00000نعرؼ الػ- 

إف المعمكمات التي نتزكد بيا مف المعمميف كاآلباء كاألصدقاء باإلضافة إلى  براتنا التي نأ ذىا مف  - 

  00000   تجاربنا في الحياة تسمى بالػ

إف كؿ ما نأ ذه مف آبائنا كأجدادنا نتقبمو مف دكف أف نثبت صحتو لنحكلو إلى أسمكب في حياتنا مف  - 

  000000   الصعب بعد ذلؾ تغييره  نطمؽ عميو اسـ الػ

  0 مف  براتنا أك  برات القريبيف منا000000نستمد الػ- 

  0التي يتمتع بيا الناس000000 ك0000000تشكؿ كؿ مف القيـ كالمعرفة كالمعتقدات كالمكاقؼ الػ- 

: الناس الذيف نكلييـ اىتمامنا7-2

  0إف لتأثير الناس الذيف نكلييـ اىتمامنا أىمية عظيمة -
بعض ىؤالء الناس ىـ آباؤنا كأجدادنا كأصحاب الرأم في القرل كأصحاب ال برات الكثيرة كالميارات  -

 0ال اصة
المعمميف ،العامميف الصحييف ،كاأل صائييف )الذيف يحاكلكف مد يد العكف لنا في كقت الحاجة كػ  -

  0(االجتماعييف
إف لممدرسيف أىمية عظيمة في نفكس تبلمذتيـ كالتزاميـ بقكاعد النظاـ ك النظافة في المأكؿ كالممبس  -

  0فإنيـ يقمدكنيـ فيما يفعمكف
:             انظر إلى الصكر المرفقة-47

 مرشد اجتماعي 

                  
                                                    معمـ                               أب                       جد              جدة
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:  المناسبة في الفراغ المناسب فيما يمي قـ بعممتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة-

–  مأكؿ، د- ممبس، خ– األ صائيكف، ح– صحيكف، ج– المعممكف، ث–  برات ،ت-نظاـ ،  ب-    أ

 0أميات- الرأم ، س- أجداد ، ز– آباء، ر-       نظافة ، ذ

  000000كالػ00000يبدأ تشكؿ سمككنا مف المنزؿ حيث الػ- ن1  

 الكثيرة  كالميارات  00000 كأصحاب الػ00000بينما  يؤثر فينا  ارج المنزؿ أصحاب  - ن2  

  0ال اصة     

  00000 ك000000 كالعاممكف الػ000000أما في المدرسة فالذيف يحاكلكف مد يد العكف لنا ىـ - ن3  

  0     االجتماعيكف

   0000  كالػ0000 كبااللتزاـ بقكاعد 000000 كالػ00000يتأثر التبلميذ بمعممييـ فيقمدكنيـ في الػ- ن4  

 : المكارد7-3

: إف كجكد المكارد لدل الناس أك انعداميا يؤدم إلى السمكؾ كتشمؿ المكارد- 

المرافؽ  -         أ 

النقكد -         ب

الكقت   -         ت

الحالة -        ث

ال دمات -        ج

الميارة -        ح

 0ُيعد مكاف كجكد المكارد المادية مسألة ميمة    - 

  0 يصعب است دامياإذا كجدت المكارد عمى مسافة بعيدة مف المجتمع المحمي     - 

 0يؤثر كجكب القياـ بأعماؿ كثيرة في كقت قصير في سمكؾ الناس    - 

  000000إف السبب الثالث لتشكؿ السمكؾ عند الناس ىك كجكد أك انعداـ الػ- 48
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 000000-ن1: تشمؿ المكارد كؿ مف - 49

 000000-ن2                          

 000000-ن3                          

 000000-ن4                          

 000000-ن5                          

 000000-ن6                          

  0 مسألة ميمة00000ُيعد مكاف كجكد المكارد -50

 0 مف المجتمع المحمي000000ست دـ المكارد مف قبؿ األفراد عند كجكدىا عمى مسافةيصعب ا-51

  00000يعمؿ قياـ بعض األش اص بسمكؾ غير جيد بسبب قياميـ بأعماؿ كثيرة في كقت-52

: نستنتج مما سبؽ-53

  0000أف المكارد تسيـ في تشكؿ الػ- ن1

  00000كيساعد في ذلؾ مكاف كجكد المكارد الػ- ن2 

 0 مف قبؿ الناس00000إف قرب المكارد مف المجتمع يجعميا- ن3 

  0 البلـز لذلؾ00000يجب أف يتناسب القياـ بالعمؿ مع الػ- ن4

  :الثقافة7-4

قامت الثقافات عبر مئات أك آالؼ السنيف عمى يد أناس عاشكا معان كتشارككا ال برات نفسيا في بيئة  - 

  0  معينة

  0تظؿ الثقافات في تغير مستمر، تارة ببطء كتارة بسرعة- 

  0تتغير الثقافات نتيجة ألحداث طبيعية أك اجتماعية أك بسبب اتصاؿ الناس بثقافات أ رل- 

ىي نمط مف أنماط الحياة أك أسمكب مف أساليب المعيشة الناتج عف معتقدات المجتمع كقيمو كأساليب - 
  0است داـ المكارد فيو
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   بجانب اإلجابة الصحيحة ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة -54
شارة  :   بجانب اإلجابة الغمطxكا 

 0إف الثقافة ىي ليست نمطان مف أنماط الحياة التي نعرفيا- ن1

  0يعكد سبب تغير الثقافات إلى اتصاؿ الناس بثقافات أ رل - ن2

  0تتغير الثقافات نتيجة حدث طبيعي أك اجتماعي في الحياة- ن3

  0تتميز الثقافات بأنيا ثابتة ال تتغير عبر العصكر- ن4

 0قامت الثقافات منذ عشرات السنيف عمى يد أناس عاشكا معان كتشارككا ال برات نفسيا في بيئة معينة- ن5

 0الثقافة ىي أسمكب مف أساليب المعيشة ناتج عف معتقدات كقيـ المجتمع كأساليب است داـ مكارده- ن6

: عالقة الثقافة باألمراض7-4-1

 0تنتج كثير مف األمراض غير المعدية عف سمككيات  اطئة نذكر منيا اضطرابات سكء التغذية- 

  0تنجـ اضطرابات سكء التغذية عف سمككيات تغذكية  اطئة- 

تنجـ األمراض غير المعدية نتيجة التعرض لمعكامؿ البيئية الضارة كالتعرض لمضجيج - 

  0    الذم يؤدم إلى نقص في السمع

 00000 غير الػ00000ينتج عف السمككيات ال اطئة التي يقـك بيا الناس كثير مف الػ- 55

: انظر إلى الصكرة المرفقة اآلتية- 56

                                     
  0000 الػ0000إف األمراض غير المعدية يمكف أف تمثميا الصكرة السابقة كىك مرض اضطرابات    - 

  0الناتج عف سمكؾ  اطئ في التغذية

: انظر إلى الصكر المرفقة اآلتية- 57
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 لدل است داميا  000000تمثؿ ىذه الصكر أدكات يصدر عنيا صكت مرتفع يسبب نقص في الػ   - 

  0     مف قبؿ األش اص أك سماعيا مف قبؿ الغير

الذم يؤدم 00000تنتج األمراض غير المعدية نتيجة التعرض لمعكامؿ البيئية الضارة كالتعرض لمػ- 58
 0 في السمع000000إلى 

 :الممارسات المتعمقة بالصحة كالمرض- 8

السمككيات أك التصرفات أك الممارسات ىي مجمكعة األفعاؿ التي تصدر عف اإلنساف بما يتكافؽ     - 

 0     مع ما يحمؿ مف فكر كمعرفة كما يت ذ مف مكاقؼ

 0كتؤثر ىذه السمككيات في الصحة سمبيان أك إيجابيان    - 

  0صحية سميمةاؿسمككيات اؿيمكف أف تعزز الصحة إذا كانت    - 

  0صحية  اطئةاؿسمككيات اؿتؤدم إلى المرض إذا كانت    - 

  0تنشأ عبلقة كثيقة بيف السمكؾ مف جية كالصحة كالمرض مف جية أ رل   - 

ُتعرؼ الممارسات بأنيا مجمكعة األفعاؿ التي تصدر عف اإلنساف بما يتكافؽ مع ما يحمؿ مف - 59
  000000 كما يت ذ مف 00000 ك000000

  00000أك الػ00000يقصد بالممارسات أيضان الػ- 60

  000000يككف تأثير ىذه السمككيات أك التصرفات عمى الصحة سمبيان أك - 61

بينما نجد أف السمككيات ال اطئة تؤدم إلى  00000تؤدم السمككيات الصحية السميمة إلى تعزز الػ- 62

  000000      الػ

  0مف جية أ رل0000 كالػ00000تكجد عبلقة كثيقة بيف السمكؾ مف جية كالػ- 63
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                :عالقة السمكؾ بالصحة كالمرض- 9

 

 

 

 0(يبقى الناس أصحاء أك يمرضكف في أكثر األحياف نتيجة لسمككيـ أك تصرفيـ -  

:     أمثمة عمى ذلؾ

  0غسؿ األيدم كالصحكف بالماء كالصابكف يقضي عمى بعض الجراثيـ المسببة لممرضن1:مثاؿ

  0إف استعماؿ النامكسية كرش المبيدات يساعد عمى إبعاد البعكض الحامؿ لممرض:2مثاؿ

  0إف إبقاء الكيركسيف بعيدان عف متناكؿ األطفاؿ يجنبيـ  طر الشرب منيا كالتسمـ-3مثاؿ

  0إف حماية مكاقد الطيك بعناية مف عبث األطفاؿ تقمؿ مف نسبة التعرض ل طر الحركؽ-4مثاؿ

  00000أك00000يبقى الناس أصحاء أك يمرضكف نتيجة لػ- 64

: مثاؿ مرض اإلسياؿ: عالقة السمكؾ بالصحة في مجاؿ األمراض المعدية9-1

  0مرض ينجـ عف سكء اإلصحاح البيئي          - 

  0ىك مشكمة  طيرة ك صكصان عند االطفاؿ          - 

 :منيا    :   قد تسببو بعض الممارسات ال اطئة          - 

 0إرضاع األطفاؿ بالزجاجة إذ مف الصعب في الغالب المحافظة عمى نظافتيا - ن1          

 0شرب المياه مف األنيار مباشرة دكف تنقيتيا- ن2         

 0عدـ غسؿ األيدم قبؿ األكؿ- ن3         

 0عدـ غسؿ الصحكف كالكؤكس كالمبلعؽ أك االكتفاء بمجرد الغسؿ بالماء- ن4         

التغكط في ال بلء فالبراز الممكث بالجراثيـ يمكث األشياء التي يمتقطيا صغار  - ن5        

 0              األطفاؿ كيضعكنيا في أفكاىيـ

 سلوك

 اٌجابً

 سلوك

 سلبً

 

 صحة

 مرض
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 0ترؾ القمامة عمى األرض مكشكفة مما يمكف الذباب مف التكاثر عمييا- ن6        

 0ترؾ الغذاء بدكف غطاء بحيث يمكف لمذباب تمكيثو - ن7        

 0أكؿ ال ضراكات نيئة دكف غسميا- ن8        

 0عدـ إتماـ طيك الطعاـ مما ال يسمح بقتؿ كؿ الجراثيـ- ن9        

 0است داـ بقايا الغذاء التي لـ ُتس ف تس ينان تامان مرة أ رل أك التي تككف قد فسدت- ن10      

 

نذكر مف األمراض المعدية الناتجة عف سمكؾ صحي غير سميـ كتصيب الكبار كالصغار  - 65

 0000000      مرض الػ

: يتميز مرض اإلسياؿ المعدم بأنو- 66

  00000 الػ000000مرض ينجـ عف سكء الػ- ن1         

  000000  طيرة ك صكصان عند الػ0000ىك - ن2         

 0 ال اطئة00000قد تسببو بعض الػ- ن3         

: عالقة السمكؾ بالصحة في مجاؿ األمراض غير المعدية9-2

:       إف كبلن مف السمككيات ال اطئة اآلتية تؤدم إلى أمراض غير معدية

  0التد يف       - 

 0تعرض اإلنساف لممكاد الكيميائية المضافة لمغذاء      - 

  0نمط الحياة التي يعيشيا االنساف      - 

 0طريقة تناكؿ الغذاء      - 

: إف كثيران مف السمككيات ال اطئة تؤدم إلى أمراض غير معدية منيا- 67

   000000الػ- ن1                 

  00000 المضافة لمػ00000تعرض اإلنساف لممكاد الػ- ن2                 
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  0 التي يعيشيا اإلنساف00000نمط الػ- ن3                

  000000طريقة تناكؿ الػ- ن4                

 

 

 ىي عممية تعميمية : - التربية الصحية :        1تعميـ

تزكد الناس بمعرفة أساسية متعمقة بالصحة                   - 

تقكد إليجاد مكقؼ معيف                   - 

يمكف أف تترجـ إلى ممارسة سمكؾ صحي سميـ                   - 

:   كُتعد مككنان أساسيان ألم برنامج صحي سكاء أكاف لمعمكـ أـ لمجمكعات  اصة مثؿ                - 

 0                  العائبلت، األميات ، األطفاؿ ، العماؿ

  0ىي حالة مف المعافاة الجسمية ، كالعقمية ، كاالجتماعية يتمتع بيا اإلنساف: الصحة:     2تعميـ

 0عكامؿ ما قبؿ الكالدة- 1: كتشمؿ: محددات الصحة:     3تعميـ

 0عكامؿ عند الكالدة- 2                                  

 0عكامؿ بعد الكالدة- 3                                      

  0األفكار كالمشاعر - :أسباب سمكؾ الناس ىك:     4تعميـ

  0الناس الذيف نكلييـ اىتمامنا  -                                     

  0المكارد    -                                   

 0الثقافة   -                                   
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التغذية الراجعة                     

  اإلجابة الصحيحة        رقـ اإلطار  
       0الصحية- 3-                  1   

 0الصحية- 4-                  2   

 0التعميمية- التدريسية -                  3   

          0الصحة-3-                  4   

 0األمراض- 2-                   5  

 0العميا-  األساسي   -  الحضانة    -                   6  

  0الصحة-  التربية    -                   7  

 0الصحي- 2-                   8  

 0تعميمي- 4-                   9  

 0مكقؼ-                  10  

 0صحي- 4-                  11 

 0أساسي- 3-                  12 

 0العماؿ– األطفاؿ – األميات – العائبلت – لمعمـك -                  13 

لمعمـك - صحي – صحي –سمكؾ – مكقؼ – الصحة - أساسية  - تعميمية  -                  14 

 0(العماؿ – األطفاؿ – األميات – العائبلت  )مثؿ –                         مجمكعات 

  0معارؼ-                 - 15

  0إيجابية                      - 

 0صحي                      - 

 0سمبي - إيجابي  – صحة -                  16
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 0مرض – صحة -                  17

 0مجتمع – صحية -                  18

 0صحية– سمككيات -                 19

 x-   أ-                 20

 x-                        ب

  x-                       ت

  x-                      ث

 -                      ج

محددات  -                21

كالدة  - ن1                    

عند  - ن2                   

كالدة  – بعد - ن3                  

  0كراثية- ن1-             22

  0رحـ- دا ؿ  - ن2                  

  0عالي -3-  ن1-             23

  0البيئية- 3-  ن2                  

  0تكليدية-             24

 0مضاعفات- عسير  - ن1-            25

  0أذيات- ن2                  

 0كالدة- بعد  -             26

   0عيش -            27
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  0تغذية- ن1-            28

  0منتظـ - ن2                 

  0بيئية- ن3                 

   0صحي– حياة - ن4                 

  0اجتماعي- ن5                 

أمراض  - ن6                  

  0مبكر– ن7                  

  0مجتمع - ن8                  

29                                  - 

 

                                            

              

 

 

 

 

 

  0سبلـ- ن1-          30

  0مأكل- ن2               

  0د ؿ-  ن3               

  0بيئي-  ن4              

 محددات الصحة              

         ت

       ح
      د

  خ
 ث

 ج ذ ظ ط
 ر

 

         ش
      ص

 ز
 ض

 

 أ
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  0مكارد- ن5              

 0عدالة-  ن6              

 0مساكاة-  ن7              

31       -

الكممة أك العبارة المناسبة   الرسـ المعبر 

 

         

  0التعمـ-    ج

 

   0مساكاة– د 

 

     

 0المأكل-    ح 

  

   

 

  0مكارد مستمرة-   خ



   

- 295-  

 

 

 

  0عدالة اجتماعية-   ث

 

 

 0نظاـ بيئي متكازف-ت

  

     

  0السبلـ-      ب

         

 

 0الد ؿ المناسب-  أ

  0مشاعر- ن1-        32

  0نكلييـ- ن2             

 0مكارد- ن3            

 0ثقافة- ن4            

  0معرفة- ن1-       33

 0معتقدات- ن2            

 0مكاقؼ- ن3            

 0قيـ- ن4            

  0 براتيـ- 3-     أ-          34

 ال للحرب
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 0معمكمات- 2-                  ب

  0معتقدات- 3-         35

  0إثبات- 2-         36

  0أسمكب- 2-          37

 0تغيير- 2-          38

 0مكاقؼ-           39

 0تحببنا- 2-          40

  0نحترس- 1-          41

 0نكره -   نحب   -          42

 0قيـ-           43

  0تعاكف- 2-          44

  0قيمة-           45

  0المشاعر-  أفكار     ح- معتقدات   ج- معرفة    ت- قيـ    ب- ث-           46

  0أسمكب- 2-          37

 0تغيير- 2-          38

 0مكاقؼ-           39

 0تقربنا- 3-          40

  0نبتعد- 4-          41

 0نكره -   نحب   -          42

 0قيـ-           43

  0تعاكف- 2-          44
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  0قيمة-           45

  مكاقؼ-    أمعتقدات- معرفة    ت- قيـ    ب- ث-           46

  0المشاعر-  أفكار     ح-                 ج

  0آباء      ر    أجداد -ذ  -   ن1-           47

      0 برات- الرأم     ب-   ز-  ن2                

  0صحيكف     ج  األ صائيكف- المعممكف     ث- ت- ن3                

  0نظافة- نظاـ       د- ممبس      أ-   مأكؿ      ح-   خ- ن4                

  0مكارد -            48

  0المرافؽ - ن1-          49

  0النقكد- ن2               

  0الكقت- ن3               

  0الحالة- ن4              

  0ال دمات- ن5              

  0الميارة- ن6              

  0المادية-          50

  0بعيدة-         51

  0قصير-         52

  0سمكؾ- ن1-       53

  0المادية- ن2            

  0تست دـ- ن3              

  0كقت- ن4              
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            - نx     6- نx     5- ن4   - ن3  - نx     2-  ن1-        54

  0معدية -   أمراض    -         55

  0تغذية -   سكء       -         56

سمع        -         57

  0نقص-   ضجيج   -         58

  0مكاقؼ-   معرفة    -  فكر -        59

  0السمككيات – التصرفات -        60

  0إيجابيان -        61

  0مرض-  صحة   -        62

  0مرض- صحة -        63

 0سمككيـ- تصرفيـ  -        64

  0إسياؿ-        65

  0بيئي– إصحاح - ن1-      66

  0أطفاؿ – مرض - ن2          

  0سمككيات- ن3           

  0تد يف- ن1-      67

 0غذاء– كيميائية - ن2           

 0حياة - ن3           

  0غذاء- ن4           
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 70: الدرجة :                                                                   االختبار البنااي

 لمفصؿ األكؿ                                                                        

   الدرجة                                                                                    

 (د4):                                                                      السؤاؿ األكؿ

: اختر اإلجابة الصحيحة مف اإلجابات األربعة التالية

: ُتعرؼ التربية الصحية بأنيا- أ

مككف أساسي ألم مكضكع صحي  اص باألسرة ألنيا حجر األساس المككف  - ن1)

 0      لممجتمع

 0عممية تعميمية تقـك بتزكيد الناس بالمعارؼ األساسية لتشكيؿ سمكؾ صحي لدييـ- ن2

عممية تعميمية تزكد الناس بمعرفة أساسية متعمقة بالصحة كتقكد لمكاقؼ معينة  - ن3

  0     تترجـ إلى سمكؾ صحي سميـ كيككف ذلؾ عف طريؽ البرامج الصحية

 0(عممية أساسية ألم برنامج صحي لتزكيد الناس بالمعارؼ األساسية المتعمقة بالصحة- ن4

: عرؼ الم تصكف الصحة بػ- ب

  0غياب المرض أك العاىة عف االنساف- ن1  )

  0المعافاة الجسمية كاالجتماعية لئلنساف في المجتمع- ن2   

المعافاة الجسمية كاالجتماعية لئلنساف - ن3   

   0(0معافاة اإلنساف عقميان كجسميان كاجتماعيان - ن4   

:  عندما تسأؿ أحد األطباء الم تصيف أف ُيعرؼ لؾ السمككيات فيقكؿ ىي - ت

  0معززات لمصحة دائمان - ن1  )

مجمكعة أفعاؿ تصدر عف اإلنساف بما يتكافؽ مع ما يمتمكو مف فكر كمعرفة كما  -  ن2   

  0         يت ذه مف مكاقؼ



   

- 300-  

 

  0مجمكعة أفعاؿ تعزز الصحة ألنيا تصرفات صحية سميمة-  ن3   

  0(أفعاؿ ليا عبلقة كثيقة بالصحة كالمرض- ن4   

: ُيقاؿ إف الثقافة الصحية ىي- ث

   0نتاج لمعتقدات كقيـ المجتمع التي يتمثميا الفرد في التعامؿ مع اآل ريف- ن1  )

  0المعتقدات كالقيـ كأساليب است داـ المكارد في المجتمع إذ تبقى ثابتة ال تتغير- ن2   

  0نمط معيف مف أنماط الحياة الناتج عف معتقدات معينة فقط- ن3   

أسمكب مف أساليب المعيشة المتميز ، الناتج عف معتقدات كقيـ مجتمعية كأساليب  - ن4  

 0(      است داـ المكارد

 (د13):                                                                           السؤاؿ الثاني

:   أتمـ الفراغات التالية بالكممات المناسبة عف طريؽ عمميتي السحب كاإلفبلت ليا

سمككيات، - سمكؾ ، خ- تعميمية ، ح- مكاقؼ ، ج- معارؼ ، ث- صحة ، ت- إيجابي ، ب- أ

 0سمبي- صحي ، ص- مفاىيـ ، ش- مجتمع ، س- طمبة ، ز- أجياؿ ، ر- ة ، ذيـسؿ- د

: يؤكد الكثير مف المسؤكليف أف أسباب دراسة التربية الصحية يعكد

 اإليجابية ، كبالتالي  00000 كتعزز الػ000000 تزكد الناس بالػ00000لككنيا عممية - ن1

  0 صحي سميـ0000000     يمكف أف تؤدم إلى تككيف 

  000000 كالػ000000 باالتجاىيف الػ00000لكجكد عبلقة كثيقة بيف السمكؾ كالػ- ن2

   00000 التربية الصحية كنقميا إلى  الػ000000ألنيا ُتدرس لفئة الطمبة المستيدفة الميمة لتبني - ن3

   0000 الذيف سيككنكف في المستقبؿ عمى تماس مع0000لككنيا مكجية لفئة  الػ- ن4

  0 لدييـ000000 الصحية الػ000000     المستقبؿ لبناء الػ

 (د6):                                                                          السؤاؿ الثالث

 أتمـ الفراغات التالية بالرقـ أك الحرؼ المناسب مف األرقاـ المرفقة لمصكر أك الحركؼ المرفقة لمعبارات
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: التالية

                                
(       1 (                           )  2(                           ) 3                ) 

عكامؿ قبؿ الكالدة - عكامؿ بعد الكالدة      ت- عكامؿ عند الكالدة       ب- أ

نجد بعد دراستنا لمفصؿ األكؿ أف الصحة ىي الناتج المفضؿ لمعديد مف العكامؿ المتدا مة  - 

:       التي يمكف أف تصنؼ كما يمي

  00000000 التي تكضحيا الصكرة رقـ0000000-  ن1     

   00000000 التي تكضحيا الصكرة رقـ00000000-ن2     

   00000000 التي تكضحيا الصكرة رقـ00000000-ن3    

 (د4):                                                                          السؤاؿ الرابع

   انتقي مف الكممات كالعبارات التالية فقط الكممات كالعبارات التي تحدد المكارد التي تسيـ  

:   في تشكيؿ سمكؾ الناس

  0الثقافة-       أ

  0العقائد-      ب

  0المناىج-      ت

  0المكارد-      ث

  0األش اص الذيف نكليـ دراسات معينة-      ج

  0األفكار كالمشاعر-      ح

  0االدراؾ-      خ
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 0األش اص الذيف نكلييـ اىتمامنا-      د

 (د3):                                                                    السؤاؿ الخامس

: أتمـ عناكيف أجزاء الجدكؿ التالي بعد قراءتؾ لمحتكاىـ بتأٍف 

 00000000عكامؿ 00000000عكامؿ 00000000عكامؿ

ىي عكامؿ تتعمؽ بالحاجة 
لمرعاية التكليدية لمنع أك ت فيض 

نسبة الم اض العسير الذم 
يتبعو مضاعفات ككذلؾ الحد مف 

    0التعرض ألذيات الكالدة

: تقسـ ىذه العكامؿ إلى

: كراثية- 

 ليا عبلقة بعدد الصبغيات كبنيتيا 
  0التي تؤثر في الكراثة

: دا ؿ الرحـ-

ليا عبلقة مع متطمبات صحة 
الجنيف كالكقاية مف الحمؿ عالي 

ال طكرة كمعالجتو كتجنب العكامؿ 
 0البيئية الضارة دا ؿ الرحـ

كتشمؿ استيفاء متطمبات 
العيش الصحي منذ الكالدة ، 
إذ تشمؿ التغذية المبلئمة 

كنشاط الجسـ المنتظـ كتمرينو 
 000000كبيئة عيش صحية

 

 ( د5                                                             ):السؤاؿ السادس

بجانب اإلجابة الصحيحة ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط فيما يمي، بكضع إشارة 
شارة   : بجانب اإلجابة الغمطXكا 

: أعيش في بيئة تكفر لي -
  0تغذية مبلئمة- أ

  0كقت ألمارس نشاطان كتمرينان بشكؿ منتظـ لجسمي- ب

  0منزؿ تتكفر فيو الشركط  الصحية- ت

  0الترفيو االجتماعي-  ث

  0الكسائؿ التباع القكاعد البلزمة لمكقاية مف األمراض الم تمفة- ج
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المشافي كالمستكصفات التي تسمح لي بالكشؼ المبكر عف األمراض - ح

 0    ليتـ معالجتيا

  0الرعاية التكليدية - خ

  0إجراء الفحكصات التي تتعمؽ بعدد الصبغيات كبنيتيا التي تؤثر في الكراثة- د

كلجميع أفراد المجتمع رعاية الجنيف أثناء الحمؿ لمكقاية مف الحمؿ عالي  - ذ

 0    ال طكرة كالعكامؿ الضارة  بالجنيف 

  0مجتمع متطكر اقتصاديان - ر

 (د2):                                                                    السؤاؿ السابع

: امآل الفراغات التالية بالكممات المناسبة

 يدؿ ذلؾ عمى  عندما تككف إجابتؾ عمى جميع عبارات السؤاؿ السابؽ بإشارة -  أ

  0 متكفرة في بيئتي000000 الػ00000     أف

 عمى بعض أك جميع العبارات في السؤاؿ السابؽ يدؿ ذلؾ عمى أف xكعندما تككف إجابتؾ بإشارة - ب
    0 غير متكفرة في بيئتي00000 الػ00000بعض أك جميع 

                                                  (د8):                                                                       السؤاؿ الثامف

أتمـ الجدكؿ بالكممات كاألمثمة  التالية عف طريؽ عمميتي السحب كاإلفبلت لؤلرقاـ التي ترمز  ليا 
 :لكضعيا بالمكاف المناسب

السمكؾ - 5المكاقؼ      - 4القيـ    - 3المعرفة     - 2المعتقدات   - 1 

الطفؿ الذم يضع يده في نار الطيك يكتسب معرفة عف الحرارة كاأللـ، كىذه   :1مثاؿ

  0        المعرفة تمنعو مف كضع يده في النار مرة 

بعض الناس في إحدل البمداف يعتقدكف أف عمى المرأة الحامؿ أف تمتنع عف أكؿ  : 2مثاؿ

ال كاف سمكؾ المكلكد أشبو بسمكؾ الحيكاف  0    المحكـ كا 
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 0رعاية األطفاؿ:3مثاؿ

 0االبتعاد عف أصدقاء السكء: 4مثاؿ

  0شرب السجائر: 5مثاؿ 

تعريؼ عناصر األفكار كالمشاعر : تتشكؿ األفكار كالمشاعر مف
كؿ عمى حدة 

أمثمة عمييا 

-0000000  

-0000000  

-0000000  

-0000000  

 

تستمد مف  براتنا أك  برات  - 1

    القريبيف منا كىي إما تحببنا  

   مف بعض األشياء أك تجعمنا  

   نحترس  منيا لذلؾ تعكس  

   مكاقفنا في العادة  عمى ما  

  0    نحبو أك نكرىو

المعايير كاالعتبارات ذات  - 2

   األىمية العظمى لدينا، يشترؾ  

  0  أفراد المجتمع في الكثير منيا

تستمد عادة مف آبائنا كأجدادنا  - 3

   كغيرىـ مف الناس الذيف نحترميـ  

   كنبجميـ ، جذكرىا عميقة تتقبؿ  

   دكف محاكلة إثبات صحتيا     

  0   كنحكليا إلى أسمكب لمحياة 

تتككف مف  براتنا كعف  - 4

   طريؽ المعمكمات التي  

1-0000000 

 

 

 

 

1-0000000  

 

 

1-000000  

 

 

 

 

1-0000000 
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   يزكدنا بيا المعممكف كاآلباء  

                                      0  كاألصدقاء كالكتب

 

 (د5):                                                                          السؤاؿ التاسع

لديؾ فيما يمي أسيـ ككممات ػ اصنع منيا م ططان يبيف عبلقة بعضيا ببعض بعد دراستؾ ليا  بلؿ ىذا 
: الفصؿ

  0المكاقؼ- ج-   األفكار كالمشاعر  - ث-   ت المعرفة   - المعتقدات   - ب–       القيـ -  أ

 

 

 

 (د15):                                                                         السؤاؿ العاشر

: امآل الفراغات التالية بالكممات المناسبة 

 التي  00000تعمؿ إصابة األفراد بالكثير مف األمراض غير المعدية بسبب السمككيات الػ- أ

 الذم أصدرت الدكلة بشأنو مرسكمان يمنع ىذا  000000   تصدر عنيـ مثؿ سمكؾ الػ

 0000 ال اطئ  كمف يمارسو يعاقب بغرامة مالية ، كذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى  00000  الػ
  0االفراد

 تسبب لو   00000يكجد نكعاف مف السمككيات يقكـ بيا اإلنساف سمككيات سمبية أك- ب

  0 تحميو مف المرض00000 كسمككيات 0000      الػ

  00000ُيعد غسؿ األيدم كالصحكف بالماء كالصابكف قبؿ تناكؿ الطعاـ مف الػ- ت

   0 المسببة لممرض00000 لممحافظة عمى الصحة ألنو يقضي عمى الػ00000    الػ

 أثناء النـك باإلضافة إلى رش  000000لمحماية مف البعكض يستعمؿ األفراد الػ- ث
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  000000 مف اجؿ إبعاد البعكض الحامؿ لمػ00000      الػ

 0 الغذائي00000  يؤدم إلى إصابتيـ بالػ00000إف تناكؿ األفراد الغذاء المضاؼ إليو المكاد الػ- ج

 (د5):                                                              السؤاؿ الحادم عشر

شارة ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة   x   بجانب العبارة الصحيحة كا 
 :بجانب العبارة الغمط

: نكلي بعض األفراد اىتمامنا ألنيـ

  0يمدكف لنا يد العكف كقت الحاجة كالمعمميف - أ

 00000تربطنا بيـ صمة قرابة تقربنا منيـ كاآلباء كاألجداد- ب

  0ال يؤثركف في نفكس طبلبيـ  كالمدرسيف كمف ثـ ال يتعممكف منيـ النظاـ كالنظافة- ت

 0(كىذا ما يفعمو المعمممكف)يعممكف تبلمذتيـ النظافة في المأكؿ كالممبس - ث

  0يحتاجكف لنا في االستفادة مف  براتنا كمياراتنا ال اصة - ج

 

انتيت األسامة 
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                                                                                 70:      إجابات االختبار البنااي                                                      الدرجة 

        لمفصؿ األكؿ                                                                

      الدرجة                                                                                    

 (د4:                                                                                 )1ج

 0       لكؿ إجابة درجة كاحدة

عممية تعميمية تزكد الناس بمعرفة أساسية متعمقة بالصحة كتقكد لمكاقؼ معينة  تترجـ إلى  - ن3-   أ

  0           سمكؾ صحي سميـ كيككف ذلؾ عف طريؽ البرامج الصحية

 0معافاة اإلنساف عقميان كجسميان كاجتماعيان - ن4-ب 

مجمكعة أفعاؿ تصدر عف اإلنساف بما يتكافؽ مع ما يمتمكو مف فكر كمعرفة كما يت ذه مف -  ن2- ت

  0          مكاقؼ

أسمكب مف أساليب المعيشة المتميز ، الناتج عف معتقدات كقيـ مجتمعية كأساليب است داـ  - ن4 -ث 

 0          المكارد

 (د13:                                                                                         )2ج

 0لكؿ إجابة درجة كاحدة    

  0سمكؾ- مكاقؼ ، ح- معارؼ ، ث- تعميمية  ، ت- ج- ن1

  0سمبي - إيجابي ، ص- صحة ، أ- ب- ن2

مجتمع ،  - مفاىيـ ، ز- س- ن3

 0سميمة- سمككيات ، د- أجياؿ ، خ- طمبة ، ذ- ر- ن4

    (د6:                                                                                        )3ج

                                                                              0لكؿ إجابة درجة كاحدة      

( 3 )----------------ت -   ن1
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( 1)------------------ أ -   ن2

( 2)----------------- ب -  ن3

 (د4:                                                                                    )4ج

 0لكؿ إجابة درجة كاحدة    

  0الثقافة-  أ

  0المكارد- ث

  0األفكار كالمشاعر- ح

  0األش اص الذيف نكلييـ اىتمامنا- د

 (د3:                                                                                         )5ج

 0لكؿ إجابة درجة كاحدة        

عكامؿ ب الكالدة عكامؿ ما قبؿ الكالدة عكامؿ عند الكالدة 

 

 (د5:                                                                                     )6ج

 0لكؿ إجابة  نصؼ درجة     

   -  أ

 -  ب

 -  ت

 -  ث

 - ج

 - ح

 - خ
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  - د

 - ذ

 - ر

           0تككف اإلجابات جميعيا صحيحة في حاؿ كجكدنا في بيئة مثالية :  مبلحظة

 (د2:                                                                            )7ج

لكؿ إجابة درجة كاحدة      

 0صحة – محددات -     أ

      0صحة– محددات -    ب

 (د8:                                                                    )8ج

        لكؿ إجابة درجة كاحدة 

تعريؼ عناصر األفكار كالمشاعر : تتشكؿ األفكار كالمشاعر مف
كؿ عمى حدة 

أمثمة عمييا 

 المكاقؼ      - 4 0000000-

 

تستمد مف  براتنا أك  برات  - 1

    القريبيف منا كىي إما تحببنا  

   مف بعض األشياء أك تجعمنا  

   نحترس  منيا لذلؾ تعكس  

   مكاقفنا في العادة  عمى ما  

  0    نحبو أك نكرىو

 :4مثاؿ

 

 القيـ    - 3 0000000-

 

المعايير كاالعتبارات ذات  - 2

   األىمية العظمى لدينا، يشترؾ  

  0  أفراد المجتمع في الكثير منيا

 3مثاؿ
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 المعتقدات   - 1 0000000-

 

تستمد عادة مف آبائنا كأجدادنا  - 3

   كغيرىـ مف الناس الذيف نحترميـ  

   كنبجميـ ، جذكرىا عميقة تتقبؿ  

   دكف محاكلة إثبات صحتيا     

  0   كنحكليا إلى أسمكب لمحياة 

 2مثاؿ

 

 المعرفة     - 2 0000000-

 

تتككف مف  براتنا كعف  - 4

   طريؽ المعمكمات التي  

   يزكدنا بيا المعممكف كاآلباء  

                                        0  كاألصدقاء كالكتب

 1مثاؿ

 

                                                                                           

 (د5:                                                                                           )9ج

 

 

 

 (د15:                                                                              )10ج

        لكؿ إجابة درجة كاحدة 

  0صحة – سمكؾ – تد يف –  اطئة - أ 

  0ايجابية – مرض –  اطئة - ب

  0جراثيـ – ايجابية – سمككيات - ت

  0مرض– مبيدات – نامكسية - ث

 0تسمـ – كيميائية - ج

 ت   

 

 ب

   

 ج    

        

     أ

 ث   
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(  د5:                                                                              )11ج

        لكؿ إجابة درجة كاحدة 

 -أ

 -ب

 x -ت

  -ث

   x  -ج

 انتيت اإلجابات
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الفصؿ الثاني 

مفيـك التربية الصحية 

 
 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف   :األغراض السمككية

 فيـ 0يفسر كيؼ تتـ تغيرات السمكؾ- 1

 تذكر 0يعدد أشكاؿ تغير سمكؾ األفراد- 2

 تذكر 0يبيف كيفية االستعداد لتغيرالسمكؾ- 3

 تذكر 0يذكر الطرائؽ التي يمكف مف  بلليا تحسيف سمكؾ األفراد - 4

 فيـ 0 األساسية التي مف  بلليا يتـ مساعدة األفراد عمى تحسيف أساليب معيشتيـيحدد الطرائؽ- 5

 تركيب0يقترح بعض األساليب لمتعامؿ مع مقاكمة تغيير السمكؾ كالتغمب عمييا لدل أفراد المجتمع- 6

 

:  المكضكعات األساسية

 0المقدمة-1

 0تغيرات السمكؾ-2

 0 التغير الطبيعي2-1     

  0 التغير الم طط2-2     

  0االستعداد لمتغيير-3

 0 التغمب عمى مقاكمة تغيير السمكؾ2-3   0 مساعدة األفراد عمى تحسيف سمككيـ3-1  
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 :       مقدمة-1

 0نشأ السمكؾ اإلنساني كتطكر عبر مراحؿ م تمفة كتأثر بأسباب متنكعة- 

  0ننظر إلى تغيراتو - أ: كلمتأثير عمى السمكؾ - 

   0ككيؼ تحدث -                             ب

لى استعداد األفراد لمتغير-                            ت   0كا 

  0ككيؼ يمكف مساعدتيـ عمى ذلؾ -                             ث

لى اإلمكانات المتاحة لمتغمب عمى مقاكمة تغيير السمكؾ-                            ج   0كا 

 0كيمكف لممارسة بعض السمككيات أف تقكد لحدكث المرض- 

  0بينما سمككيات أ رل تقي مف ىذا المرض- 

إف األساس الذم ترتكز عميو دراسة التربية الصحية ىك التأثير عمى قكة ىذه السمككيات بتقكية - 
ضعاؼ السمبي    0اإليجابي منيا كا 

  0إف محكر التربية الصحية ىك السمكؾ- 

 0م تمفة (أطكار- 4محطات ،- 3مراحؿ ،- 2ظركؼ ،- 1)إف السمكؾ اإلنساني نشأ كتطكر عبر- 1

  00000كيتميز ىذا السمكؾ اإلنساني بمراحمو الم تمفة بأنو تأثر بأسباب- 2

: عندما نريد أف نؤثر عمى سمكؾ األفراد فإف ىنالؾ شركطان يجب أف تتحقؽ كىي- 3

  0 السمكؾ00000نعرؼ- ن1         

 00000كيؼ- ن2         

  00000استعداد األفراد لمػ- ن3         

  0 ىـ عمى ذلؾ000000كيؼ يمكف - ن4         

  0 التغيير00000 المتاحة لمتغمب عمى 00000ما ىي الػ- ن5         

v lf.سلوك ال
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  0(فشؿ - 4 كؼ،- 3مرض،- 2تعب،- 1)كقد تقكدنا ممارسة بعض السمككيات لحدكث الػ - 4

  0مف حدكث المرض (تبعد- 4تقي،- 3تزيد،- 2تشفي،- 1)بينما نجد أف سمككيات أ رل - 5

ترتكز دراسة التربية الصحية مثؿ أم دراسة عمى أساس معيف ، كاألساس الذم ترتكز عميو ىك - 6

  0 األفراد000000   التأثير في قكة 

ضعاؼ 00000يتـ التأثير عمى قكة السمككيات بتقكية الػ- 7   00000 منيا ، كا 

 ىك محكر التربية الصحية الذم سنقـك فيما يمي بدراسة تغيراتو   000000كمما سبؽ نستنتج أف الػ- 8

  0 إلخ00000    ككيفية االستعداد ليده التغيرات 

: تغيرات السمكؾ- 2

يكجد كثير مف أنماط السمكؾ التي تحسف الصحة كتقي مف المرض كتساعد عمى شفاء المرضى  -
  0كتأىيميـ في المجتمع 

  0يجب التعرؼ عمى أنماط السمكؾ تمؾ كتشجيعيا - 

 0تنشأ عف تمؾ السمككيات نتائج إيجابية صحيان تشجع األفراد عمى المداكمة عمى ممارستيا- 

كما يكجد أنماط سمككية ضارة بالصحة تنشأ عنيا نتائج سمبية صحيان تشجع األفراد عمى الت مي  - 

 0  عنيا مف تمقاء أنفسيـ

 0يداـك الناس أحيانا عمى السمكؾ غير الصحي بسبب مقاكمتيـ لتغيير السمكؾ- 

إف تفيـ المصاعب التي يكاجييا األفراد عندما يحاكلكف تغيير حياتيـ يساعد عمى انتقاء مناىج مناسبة - 
 0لمتربية الصحية

: انظر إلى الصكر المعبرة كالمرفقة التالية- 9

        
 أ                                                ب               
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                  ت                                                         ث 

  يؤثراف في صحة األفراد بينما تشير  0000إلى نمطيف سمككييف  (ب)ك (أ)تشير الصكرتاف - 

  0000إلى نمطيف سمككييف  (ث)ك (ت)   الصكرتاف 

نستنتج مف الصكر السابقة أف أنماط السمكؾ بعضيا سمبية تضر بالصحة كأ رل إيجابية - 10
  0 كتساعد عمى شفاء المرضى كتأىيميـ00000 كتقي مف 00000تحسف

: انظر إلى الصكر المرفقة التالية- 11
 

            
  

 السمكؾ االيجابية  ك  0000يجب عمى الم تصيف في مجاؿ التربية الصحية تعريؼ األفراد عمى   - 
 0 ىا0000    
 فيي تشجع  0000ينشأ عف بعض السمككيات نتائج تعكد بالفائدة عمى األفراد ، فنقكؿ إف نتائجيا - 12

 0 عمى ممارستيا00000      األفراد عمى الػ 
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 :انظر الصكر المعبرة التالية- 13

          
              سمكؾ خاطئ يؤدم إلى نقؿ العدكل إلى اآلخريف              التدخيف سمكؾ خاطئ

 
                                   السمنة مرض ناتج عف سمكؾ غذااي سيئ      

  بالصحة ألنو ينشأ عنيا نتائج سمبية صحيان، تشجع 00000نطمؽ عمى ىذه السمككيات اسـ سمككيات 
             0عنيا مف تمقاء أنفسيـ000000األفراد بالػ 

: انظر إلى الصكرة التالية- 14

 
  ىـ 00000ُيبلحظ أحيانان أف السمكؾ السمبي ُيبلـز األفراد فترة طكيمة مف حياتيـ ، لذلؾ تككف  - 

  0لتغييره كبيرة
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كبسبب المصاعب التي يكاجييا األفراد لتغيير سمككيـ السمبي ، كاف مف الكاجب عمى  - 15

  0000 مناسبة لمتربية 0000    الم تصيف انتقاء 

   بجانب اإلجابة  ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 16

شارة     :  بجانب اإلجابة الغمطx     الصحيحة كا 

   0إف ممارسة التد يف ُيعد سمككان إيجابيان -        أ

: انظر الصكرتيف التاليتيف-         ب

          
عندما ُيقمد الطفؿ أباه في سمككو الغذائي الذم يتميز بعدـ التقيد بالقكاعد الصحية ، نقكؿ إف سمككو  - 

  0     الإيجابي

  0إف االمتناع عف تناكؿ البركتيف مف قبؿ بعض الناس ىك سمكؾ إيجابي - أ
: انظر إلى الصكرة المرفقة -   ث

 
إف ممارسة الرياضة مف قبؿ األفراد ىي مف السمككيات اإليجابية ألنيا تعكد بالفائدة عمى - 

   0أجساميـ

ىك سمكؾ إيجابي ، عمى عكس السمكؾ في الصكرة  (أ  ) إف السمكؾ الذم يبلحظ في الصكرة- ج

  0فيك سمكؾ سمبي  (ب)    
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 (ب)                           ( أ)

: يتغير سمكؾ الناس بأحد شكميف ىما: أشكاؿ تغير سمكؾ الناس   - 

:  التغير الطبيعي2-1     

  0إف سمككنا يتغير عمى الدكاـ  - 

  0كتطرأ بعض التغيرات عمى سمككنا نتيجة لؤلحداث الطبيعية- 

عندما يحدث تغير في المجتمع مف حكلنا فإننا غالبان ما نغير مف أنفسنا دكف أف نفكر في ذلؾ مميان - 
 0كذلؾ ىك التغير الطبيعي

:  التغير المخطط2-2     

  0       كىك التغير الذم يتـ بناؤه عمى  طط نضعيا لتحسيف أنفسنا

نما - 17  عمى الدكاـ ، 000000إف السمكؾ غير ثابت كا 

-  4المحمية،- 3الرياضية،- 2التاري ية ،- 1)يتغير سمككنا بشكؿ طبيعي نتيجة لؤلحداث - 18

  0(     الطبيعية

يطرأ عمى المجتمع تغيرات باستمرار كىذا بدكره يؤثر في أفراده كىـ يغيركف مف سمككيـ دكف أف  - 19

 0000000 الػ000000     يفكركا كىذا ىكالػ

  0 أنفسنا00000 نضعيا لػ00000إف التغير الذم يتـ بناؤه عمى - 20

 : انظر إلى الصكر المرفقة- 21



   

- 319-  

 

 
السقاية التقميدية - أ

     
 ذاذالسقاية بالر-  السقاية بالتنقيط                        ت-                      ب

تباع00000ىذه الصكر تدؿ عمى التغير -   السقاية بالتنقيط   لو حيث إف الت مي عف السقاية التقميدية كا 

 0   كالسقاية بالرذاذ كاف لمحفاظ عمى الثركة المائية

: االستعداد لمتغير- 3

  0ي تمؼ االستعداد لمتغيير بيف فرد كآ ر - 

  0كاألفراد ليسكا مستعديف لمتغيير في الكقت نفسو- 

  0ُيسارع بعض األفراد إلى تجربة كؿ ما ىك جديد- 

 0بينما ىناؾ أفراد آ ركف يتباطؤكف في التغيير- 

:  كيمكف أف يتـ االستعداد لمتغيير بإتباع ما يمي- 

 0مساعدة األفراد عمى تحسيف سمككيـ - 1     

 0التغمب عمى مقاكمة التغيير- 2     

  0 لمتغيير000000 لمػ ىاقابمية نفسباؿال يتمتع األفراد جميعان - 22
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  0 بيف فرد كآ ر00000كنجد في حاؿ االستعداد لمتغيير كالقبكؿ مف قبؿ األفراد أف ىذا االستعداد - 23

  00000ي تمؼ األفراد بعضيـ عف بعض في المسارعة لتغيير سمككيـ مف حيث الػ- 24

فراد ليسكا مستعديف لمتغيير في الكقت نفسو لذلؾ نجد أف بعضيـ ُيسارع إلى األكبما أف - 25

 0  في التغيير000000 عمى عكس األفراد اآل ريف الذيف0000000      تجربة كؿ ما ىك

 : كتتـ بطريقتيف: مساعدة األفراد عمى تحسيف سمككيـ 3-1

: أف يساعد األفراد بعضيـ بعضا بشكؿ طبيعي-      أ

  0        كىذه المساعدة ليا فائدتيا حيف يتعيف عمى األفراد حؿ المشكبلت الصعبة 

: أف يساعد أفراد تقـك كظيفتيـ عمى مساعدة اآل ريف كمف ىؤالء األفراد - ب
  0المعممكف- ن1                                                         

 0األ صائيكف االجتماعيكف- ن2                                                         

  0رجاؿ الشرطة- ن3                                                         

 0المكظفكف الزراعيكف- ن4                                                         

رجاؿ الديف - ن5                                                          

  0العاممكف الصحيكف- ن6                                                         

  000000 بعضان كتسمى مساعدة  ىـ0000 األفراديتـ مساعدة - 26

  0000 الػ0000كتتميز المساعدة الطبيعية بأف ليا فائدتيا حيف يتشارؾ األفراد في حؿ الػ- 27

كُيطمؽ عمى النكع الثاني مف المساعدة عمى تحسيف سمكؾ األفراد ، مساعدة م طط ليا حيث يقكـ - 28

  0 اآل ريف000000       بيا أفراد كظيفتيـ 

: إف األمثمة عمى األفراد الذيف تحتـ عمييـ كظيفتيـ مساعدة اآل ريف نذكر منيـ- 29

  00000000بناة األجياؿ الػ- ن1               

  0 تحت شعار الشرطة في  دمة الشعب00000كرجاؿ الػ- ن2               
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 إذ يقكمكف بكاجبيـ الكظيفي في المدارس حاليان بكصفيـ  0000000األ صائيكف الػ- ن3               

  0000000                   مرشديف 

  0 الذيف ييتمكف باألمكر الزراعية00000المكظفكف الػ- ن4               

 حيث يقدمكف المكاعظ كال طب األسبكعية ليبينكا مف  0000000رجاؿ الػ- ن5               

  0                     بلليا السمكؾ غير المرغكب فيو عند أفراد المجتمع

  0 الذيف يقكمكف بتكعية أفراد المجتمع صحيان 000000العاممكف الػ- ن6              

: ب الطرااؽ المتبعة مف قبؿ األفراد الذيف تقـك كظيفتيـ عمى مساعدة اآلخريف - 3-1

:     ىدؼ ىذه الطرائؽ مساعدة اآل ريف  لتحسيف معيشتيـ نذكر منيا

  0إجبار األفراد عمى التغيير أك دفعيـ إليو مع التيديد بالعقاب ما لـ يغيركا-    أ

 0أف يقدمكا األفكار أك المعمكمات عمى أمؿ أف يست دميا األفراد في تحسيف حياتيـ-   ب

ثارة اىتماميـ أك حمميـ عمى المشاركة في  -   ت مقابمة األفراد لمناقشة مشكبلتيـ معيـ كا 

  0      ا تيار أفضؿ السبؿ لحؿ مشكبلتيـ ال اصة

: يكجد ثبلث طرائؽ لمساعدة اآل ريف مف أجؿ تحسيف معيشتيـ كىي- 30

  0 مالـ يغيركا00000 أك دفعيـ عمى التغيير مع التيديد بالػ 0000إجبار األفراد عمى الػ- ن1      

  0 حياتيـ00000 عمى أمؿ أف يست دميا  األفراد في 00000تقديـ األفكار أكالػ- ن2      

ثارة اىتماميـ أك حمميـ عمى  0000إجراء مقابمة مع األفراد لػ- ن3       مشكبلتيـ معيـ كا 

  0ىـ ال اصة000000 في ا تيار أفضؿ السبؿ لحؿ 0000          الػ

قـ بعممتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة أك العبارة المناسبة في المكاف المناسب ليا - 31

   :      بالجدكؿ التالي

األ صائيكف االجتماعيكف، - المعممكف، ث- رجاؿ الشرطة، ت- المكظفكف الزراعيكف، ب-     أ

   0العاممكف االجتماعيكف- العاممكف الصحيكف ،  ح- رجاؿ الديف ،ح-    ج
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سمككيات خاطاة يقـك بيا بعض أفراد في المجتمع 

 

األفراد الذيف يقكمكف بحؿ المشكالت 

  0تأ ر بعض الطمبة في دراستيـ- ن1

  0عدـ تأدية كظيفة منزلية مف قبؿ أحد التبلمذة- ن2

اعتداء ش ص عمى ش ص آ ر بالضرب بسبب  - ن3

 0      بلؼ ش صي

 

ا تبلؼ أش اص مع بعضيـ بعضان بسبب تجريـ   - ن4

 0     بعض األفعاؿ بحجة أنيا م الفة لمشريعة

 

   0عدـ نمك بعض المزركعات بالحجـ الطبيعي- ن5

 ظيكر مرض الككليرا عند بعض األفراد في قرية ما  - ن6

 

:  التغمب عمى مقاكمة التغيير3-2 

:  يمكف اقتراح األساليب التالية لمتعامؿ مع مقاكمة التغيير كالتغمب عمييا

  0تقديـ المادة بشكؿ جديد يككف أكثر قبكال مف قبؿ األفراد - ن1  

إذا كجدنا أف األفراد ال يأكمكف المحكـ ألسباب دينية يمكف أف ننصح بحمية متكازية تعتمد :مثاؿ        
 0عمى ال ضار ، كتتـ محاكلة إشراؾ الحميب إذا كاف مقبكالن 

 0مشاركة الفكرة الجديدة مع األىداؼ المرغكبة- ن2  

جذب االنتباه ألمثمة ناجحة ، فاألفراد كالعائبلت كالمجتمعات يمكف أف يعطكا مثبلن مفيدان  لآل ريف - ن3  
  0في مجاؿ تبني فكرة جديدة

     0العمؿ مع قادة الرأم- ن4 

 في كؿ مجتمع ىناؾ قادة آلرائيـ تأثير عظيـ في مجتمعاتيـ كيمكف ليؤالء أف يككنكا رسمييف: مثاؿ



   

- 323-  

 

 أك غير رسمييف كلكنيـ 000     ليـ مراكز مرمكقة كقادة سياسييف أك دينييف 

 مع ذلؾ مؤثركف جدان العتبارات  اصة ىاتاف المجمكعتاف يمكف استقطابيما لتبني   األفكار الجديدة أكالن 
  0كقبؿ طرحيا كىـ سيساعدكف كثيران في العمؿ مع المجتمع

استقطاب المجدديف الذيف يككنكف أكثر تقببلن لؤلفكار الجديدة كتشجيعيـ كتكظيفيـ أدكات لمتغير - ن5
  0000األطفاؿ ىـ أكثر تقببلن مف الكبار ك صكصان المسنيف:مثاؿ          0ضمف مجتمعيـ

يمكف لمتصادـ كالمكاجية أف يضرا بالعبلقات بيف المجتمع كالعامميف  : الصبر كتجنب المكاجية- ن6

 0    الصحييف

 0 كالتغمب عمييا00000 الػ0000لقد اقترح العالـ فيميستي سافاج كنج ستة أساليب لمتعامؿ مع - 32

: إف األساليب الستة لمتعامؿ مع مقاكمة التغيير كالتغمب عمييا ىي - 33

 0 مف قبؿ األفراد 00000 يككف أكثر00000تقديـ المادة بشكؿ - ن1        

  0 المرغكبة000000مشاركة الفكرة الجديدة مع الػ- ن2        

 كالمجتمعات حيث  0000 كالػ00000 ناجحة كذلؾ عف طريؽ الػ00000جذب االنتباه لػ- ن3        

  0 جديدة00000             يمكف أف يعطكا مثبلن مفيدان لآل ريف في مجاؿ تبني

 0000000 الػ000000العمؿ مع- ن4        

 كتشجيعيـ كتكظيفيـ  0000استقطاب األفراد الذيف يككنكف أكثر تقببلن لؤلفكار الػ- ن5        

  000000             كأدكات لمتغيير ضمف مجتمعيـ كنطمؽ عمييـ اسـ الػ

 00000الصبر كتجنب الػ- ن6        

   بجانب اإلجابة  ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 34

شارة     :  بجانب اإلجابة الغمطx        الصحيحة كا 

كما نعمـ مف  بلؿ دراستنا لمناىج التربية الصحية في المراحؿ الدراسية السابقة أف الجسـ بحاجة  - ن1    

        لمبركتينات كمثاؿ عمييا المحـك فعند عدـ أكميا مف قبؿ بعض األفراد يعكض عنيا بمادة بركتينية  
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 0        أ رل ليا التأثير نفسو 

مف أجؿ أف يككف اإلعبلف عف منتج لو فائدة ربحية بالنسبة لممعمف، يجب مشاركتو ألىداؼ  - ن2   

 0      مرغكبة عند  األفراد

تست دـ التربية الصحية مف أجؿ التغمب عمى مقاكمة التغيير ، أسمكب مشاركة الفكرة الجديدة مع  - ن3

  0   األىداؼ المرغكبة بشرط عدـ إعطاء ادعاءات زائفة

مف أجؿ أف يككف عمؿ العامميف الصحييف ناجحان فعمييـ عدـ تجنب التصادـ كالمكاجية مع أفراد  - ن4 

  0    المجتمع ، لتككف العبلقة معيـ ممتازة

إف القادة السياسييف أك الدينييف أك قادة المنظمات المحمية لبلتحاد الرياضي أك االتحاد النسائي - ن5 

 0     يمكنيـ تبني األفكار الجديدة ليحذك حذكىـ بقية أفراد المجتمع

ُيعد المسنكف أكثر األفراد تقببلن لؤلفكار الجديدة ليؤثركا في البيت عمى أفراد األسرة، - ن6 

يجب اقتراف اإلعبلف عف  حبكب التنحيؼ بأنيا تقضي عمى السمنة كتجعؿ األجساـ ذات مقاييس  - ن7 

  0    صحية

 

: 1تعميـ

 0ىك محكر التربية الصحية الذم نشأ عبر مراحؿ م تمفة كتأثر بأسباب متنكعة:  السمكؾ

: 2تعميـ 

  0نتائج إيجابية صحيان يجب تشجيع ممارستيا:  - ينشأ عف السمكؾ 

 0كنتائج سمبية صحيان تؤدم إلى المرض يجب الت مي عنيا                   - 

: 3تعميـ 

  0إما بشكؿ طبيعي أك بشكؿ م طط لو : - يتغير السمكؾ

 0كي تمؼ االستعداد لمتغيير بيف فرد كآ ر              - 
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التغذية الراجعة            

 اإلجابة الصحيحة        رقـ اإلطار 

 0مراحؿ- 2-             1     

 0متنكعة-                2     

 0تغييرات- ن1-            3     

 0تحدث- ن2                    

تغيير - ن3                    

 0مساعدتػ- ن4                    

  0مقاكمة– إمكانات - ن5                   

  0مرض- 2-            4    

  0تقي- 3-            5    

   0سمككيات أك سمكؾ-            6    

  0سمبي-  إيجابي  -            7    

 0سمكؾ-            8    

 سمبييف-           - 9  

 ايجابييف          -

  0المرض-   الصحة   -           10   

  0تشجع-   أنماط     -           11   

  0مداكمة- إيجابية    -           12   

  0ت مي- ضارة   -           13   

مقاكمة -           14   
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  0الصحية- مناىج   -          15   

                     - ج     - ث     x- ت       x- ب      x- أ-          16   

 0متغير-         17  

  0الطبيعية- 4-        18  

  0طبيعي-  تغير   -         19  

  0تغيير-   طط  -         20  

  0الم طط-         21  

  0استعداد-         22  

  0ي تمؼ-         23  

  0كقت-         24  

  0يتباطؤكف -  جديد     -         25  

  0طبيعية-     بعض-         26  

  0صعبة-  مشكبلت -         27  

  0مساعدة-         28  

  0معمميف- ن1-         29  

  0شرطة- ن2                

  0اجتماعيكف،اجتماعييف- ن3                

  0زراعيكف- ن4                

  0ديف- ن5               

  0صحيكف- ن6               

  0عقاب- تغيير    - ن1-        30  
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  0تحسيف– معمكمات - ن2               

 0مشكبلت- مشاركة   - مناقشة  - ن3              

 31 -

األناس الذيف يقكمكف بحؿ المشكالت سمككيات خاطاة يقـك بيا بعض أفراد في المجتمع 

األ صائيكف االجتماعيكف  - ت 0تأ ر بعض الطمبة في دراستيـ- ن1

المعممكف - ت 0عدـ تأدية كظيفة منزلية مف قبؿ أحد التبلمذة- ن2

اعتداء ش ص عمى ش ص آ ر بالضرب بسبب - ن3

 0     بلؼ ش صي

رجاؿ الشرطة - ب

ا تبلؼ أش اص مع بعضيـ بعضان بسبب    - ن4

 0   تجريـ بعض األفعاؿ بحجة أنيا م الفة لمشريعة

رجاؿ الديف - ج

المكظفكف الزراعيكف - أ  0عدـ نمك بعض المزركعات بالحجـ الطبيعي- ن5

العاممكف الصحيكف - ح  0ظيكر مرض الككليرا عند بعض األفراد في قرية ما- ن6

  0مقاكمة    تغيير-            32    

  0قبكالن - جديد   - ن1-            33    

  0أىداؼ- ن2                      

  0فكرة– عائبلت – أفراد - أمثمة  - ن3                     

 0 رأم–قادة - ن4                     

  0مجدديف– جديدة - ن5                     

  0مكاجية- ن6                     

 x -نx      7 -ن6    - نx      5- ن4    - ن3  -ن2  -ن1-             34   
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 د 70: االختبار البنااي                                                                   الدرجة 

:                                                                                       لمفصؿ الثاني                                                                    المدة 

 (د10):                                                                             السؤاؿ األكؿ

: ا تر اإلجابة الصحيحة مف اإلجابات األربعة اآلتية

يعمد الم تصكف مف  بلؿ مناىج التربية الصحية مساعدة المسؤكليف عف إحداث التغير في سمكؾ 
: األفراد كذلؾ بكضع بعض البنكد التباعيا مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ كىي

-  4الت ثر ، - 3السمكؾ ، - 2الطكؿ ، - 1)يجب معرفة التغيرات التي حدثت في -     أ

  0عند األفراد (      الضغط 

  0التغيرات (تتكقؼ -  4تحدث ، - 3تضمحؿ ، - 2تستمر ، - 1)ككيؼ - ب

لى - ت   0األفراد لتغير السمكؾ  (رفض- 4قبكؿ ، - 3استعداد ، - 2عدـ استعداد ، - 1)كا 

األفراد عمى تغيير   (مساعدة- 4تكجيو ، - 3ترغيب ، - 2إجبار ، - 1)ككيؼ يمكف - ث

 0     السمكؾ

عمى مقاكمة   (تصميـ- 4تراجع ، - 3تكقؼ ، - 2تغمب ، - 1 )اإلمكانات المتاحة لمػ - ج

  0     تغيير السمكؾ

       (د20):                                                                        السؤاؿ الثاني 

: امآل الفراغات التالية بالكممات المناسبة ليا 

: يتغير سمكؾ األفراد بأحد شكميف ىما- ن1

  00000 كيككف نتيجة لؤلحداث اؿ000000التغير الػ- أ
  0 نضعيا لتحسيف حياتنا0000 حيث يتـ بناؤه عمى 00000التغير الػ-    ب

عندما ُيطمب مف أحد الم تصيف أف يبيف لنا كيؼ يتـ االستعداد لتغيير السمكؾ لدل  - ن2

:       مجمكعة مف األفراد فيككف جكابو 
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  0 سمككيـ00000بمساعدة األفراد عمى-          أ

     0 التغيير00000التغمب عمى -         ب

: يتصؼ االستعداد لمتغيير بيف األفراد بصفات عدة ىي- ن3

 -  0 مف فرد ال ر0000إف كقت االستعداد لمتغيير -  أ

 إلى تجربة كؿ ما  00000 بيف األفراد فبعضيـ نجده 0000إف االستجابة لمتغيير كذلؾ - ب

  0 في التغيير00000 كبعضيـ اآل ر 00000     ىك 

 (د10):                                                                   السؤاؿ الثالث

:  أتمـ الفراغات بالكممات المناسبة التالية عف طريؽ عمميتي السحب كاإلفبلت ليا

 0أفراد- طبيعي ، خ- مساندة ، ح- مساعدة ، ج- بعضان ، ث- كظيفتيـ ، ب سمككيـ ، ت - أ
:   بطريقتيف ىما000000تتـ مساعدة الناس عمى تحسيف 

  00000 بشكؿ 00000 بعضيـ 000000أف يساعد الػ: األكلى 

 0 اال ريف00000 عمى 00000أف يساعد أفراد تقـك : الثانية

 (د18):                                                                        السؤاؿ الرابع

أتمـ الجدكؿ بالعبارات كاألمثمة  التالية عف طريؽ عمميتي السحب كاإلفبلت لمحرؼ الذم يرمز  ليا 
: لكضعو بالمكاف المناسب

 0إثارة اىتماميـ عمى المشاركة في ا تيار أفضؿ حؿ لمشكبلتيـ  - أ
  0التيديد بالعقاب - ب
  0االنتظار عمى أمؿ است داميا لتحسيف حياتيـ - ت
  0رجاؿ الشرطة - ث
  0المكظفكف الزراعيكف - ج
 0األ صائيكف االجتماعيكف- ح

الطرااؽ المتبعة مف قبؿ األفراد 
الذيف تقـك كظيفتيـ عمى 

األفراد الذيف يقكمكف بتنفيذ تنفيذ الطرااؽ يككف بػ 
الطرااؽ 
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مساعدة اآلخريف 

  إجبار الناس عمى التغيير - 1

تقديـ األفكار أك المعمكمات - 2
لؤلفراد 

  

مقابمة األفراد لمناقشة - 3
مشكبلتيـ معيـ 

  

 

 (د12):                                                           السؤاؿ الخامس

شارة  بكضع إشارة أجب :  بجانب اإلجابة الغمطXبجانب اإلجابة الصحيحة كا 

  0إف عدـ الصبر كاإلقداـ عمى المكاجية يقكم العبلقات بيف أفراد المجتمع كالعامميف الصحييف- ن1

يجب العمؿ مع بعض قادة المجتمع الذيف يككف آلرائيـ تأثيران في أفراد المجتمع في تبني األفكار  - ن2

  0   الجديدة

االعتماد عمى المسنيف كعدـ االعتماد عمى األطفاؿ في نشر األفكار الجديدة لمتغمب عمى مقاكمة  - ن3

  0   التغيير في السمكؾ عند أفراد المجتمع

ال يمكف االعتماد عمى أفراد كعائبلت معينة في المجتمع في لفت انتباه اآل ريف مف أفراد المجتمع  - ن4

 0    لتبني األفكار الجديدة

يمكف التغمب عمى مقاكمة التغيير في سمكؾ أفراد المجتمع عف طريؽ عدـ مشاركة األفكار الجديدة  - ن5

  0    مع األىداؼ المرغكبة مف قبميـ

 0يتـ التغيير عف طريؽ تقديـ المادة المرفكض تقبميا بشكؿ جديد متقبؿ مف قبؿ أفراد المجتمع- ن6

انتيت األسئمة 
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                                                                                 70:    إجابات االختبار البنااي                                                           الدرجة 

:                                                                                                                             لمفصؿ الثاني                                                                المدة   

  المدة     الدرجة                                                                                    

 (د10                         )                                       لكؿ إجابة درجتاف:   1ج

 0السمكؾ-  2  - أ
  0تحدث- 3-      ب

  0استعداد- 2-    ت

  0مساعدة- 4-    ث

 0تغمب- 1-     ج

 (د20                                        )إجابة درجة   لكؿ  (أ) عدالكؿ إجابة درجتاف:      2ج

 0طبيعية- طبيعي- أ-  ن1 

  0 طط-    م طط     -    ب  

    0تحسيف- أ-  ن2

 0مقاكمة   -     ب

  0ي تمؼ - أ- ن3

  0  يتباطؤكف-جديد – يسارع – ت تمؼ -    ب

 (د10:                                                                                )3ج

 0لكؿ إجابة درجتاف          

 0سمككيـ- ب -
  0طبيعي- بعضان ، ح- أفراد   ،   ت- خ -
  0مساعدة- كظيفتيـ ،  ث- أ -

 (د18:                                                                                   )4ج
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 0لكؿ إجابة ثالث درجات       

الطرااؽ المتبعة مف قبؿ األفراد 
الذيف تقـك كظيفتيـ عمى 

مساعدة اآلخريف 

األفراد الذيف يقكمكف بتنفيذ تنفيذ الطرااؽ يككف بػ 
الطرااؽ 

ث ب إجبار الناس عمى التغيير - 1

تقديـ األفكار أك المعمكمات - 2
لؤلفراد 

ح ت 

مقابمة االفراد لمناقشة - 3
مشكبلتيـ معيـ 

ج أ 

 

 (د12):                                                                    السؤاؿ الخامس

 0 لكؿ إجابة درجتاف              

 - نX            4- ن1
 X-   نX         5   -ن2         
   -نX            6- ن3

                     

          

انتيت اإلجابات 
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 (4)ممحؽ

 المعايير األساسية التي ينبغي مراعاتيا في تصميـ الشاشة لمبرنامج التعميمي الجيد

إف دراسات عديدة أثبتت أف تصميـ الشاشة الجيد كالمقصكد بو طريقة عرض المادة عمى الشاشة ، يسيؿ 

تفاعؿ المتعمـ مع المادة العممية كيزيد مف دافعتيو كاستمراره في التعمـ، لذا يجب اف تتكفر في الشاشة 

 :المعايير التالية

 0عدـ عرض كمية كبيرة مف المعمكمات في شاشة كاحدة- 

 0ترؾ مسافات كافية بيف السطكر تسييبل لمقراءة كالكتابة- 

 0تكافر حركؼ كبيرة كصغيرة في عرض المادة كمما أمكف ذلؾ- 

 تكافر أساليب جذب االنتباه إذا كانت ضركرية ، مثؿ الرسـك كالرسكـ المتحركة كالصكت كالرسكـ- 

 0   الكاريكتيرية

  0أك العكس ، مف اجؿ راحة العيف (ال مفية )است داـ الحركؼ الداكنة كالشاشة الفاتحة - 

 است داـ األلكاف كالرسـك في البرنامج إذا كانت تزيد مف فاعمية التعمـ مع عدـ المبالغة لكي ال تؤدم   - 

 0  إلى تشتت انتباه المتعمـ

 تجنب االنتقاؿ السريع مف شاشة إلى أ رل في اثناء عرض المادة التعميمية كذلؾ مراعاة لمفركؽ- 

  0  (2004،275عيادات،)0 الفردية

  سنعرض فيما يمي أداة مرجعية لتقييـ البرامج التعميمية ذات الكفاءة العالية كما بينيا: تقييـ البرنامج
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(Elissaset &Economides,2003)0 

 : يجب أف يككف :تقييـ المحتكل- 1

  0المحتكل معقكالن  -

  0أصؿ المعمكمات معركفان - 

  0مؤلؼ المادة العممية كناشرىا معركفيف- 

  0عرض المعمكمات متكازنان - 

 دقة المحتكل كسبلمتو العممية - 

  0عرض مناسب كمتكازف لثقافة المتعمـ- 

  0قكاعد لغكية صحيحة- 

  0المعمكمات  الية مف االغبلط- 

  0المفاىيـ كالمفردات مناسبة لقدرات المتعمـ- 

  0المعمكمات تتناسب مع عمر المتعمـ- 

  0المعمكمات ليا عمؽ كىدؼ مناسب- 

  0العرض منطقيان كالمعمكمات متسمسمة - 

  0يحتكم نشاطات م تمفة ذات  يارات متدرجة مف السيكلة إلى الصعكبة- 
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يمكف معرفة جكدة البرنامج المصمـ مف عدميا مف  بلؿ تحقؽ ما : تقييـ تنظيـ المحتكل كعرضو- 2

 :يمي 

 :أساليب كطرائؽ التدريس- أ

  0يتبنى البرنامج نظريات تربكية صحيحة - 

  0البرنامج مناسب لم تمؼ المكضكعات في المنياج- 

  0يمكف البرنامج المتعمـ مف است دامو لكحده دكف الحاجة إلى تعميمات- 

 :التركيب- ب

  0تركيب المحتكل كاضح كمفيكـ- 

  0يسمح لممتعمـ لمتنقؿ بحرية بيف الفقرات- 

   0يسمح لممتعمـ التقدـ كاإلعادة كرؤية األمثمة- 

 :تحكـ المتعمميف- ج

 0تناسب كسائؿ التحكـ عمر المتعمميف - 

  0تناسب كسائؿ التحكـ القدرات المعرفية لممتعمميف- 

  0تناسب كسائؿ التحكـ مع التغذية الراجعة المعطاة مف البرنامج- 

 : التكيؼ كالمبلءمة- د

  0تراعي الفركؽ الفردية لممتعمميف- 



   

- 336-  

 

  0تراعي الدافعية لممتعمميف- 

  0تراعي ال برات التعميمية لدل المتعمميف- 

  0تراعي أنماط المتعمميف- 

  0تحتكم عمى أنشطة مفيكمة- 

  0تراعي ا تبلؼ المعرفة السابقة- 

  0تراعي إمكانية التعمـ بالعمؿ- 

  0تحتكم عمى أنشطة تنمي قدرات محددة لدل المتعمميف- 

  0تتيح الفرصة لممتعمميف بتغيير الشكؿ الرئيسي- 

 0تتدرج في مستكل الصعكبة- 

  0يستطيع المتعمـ العمؿ بالسرعة المناسبة- 

 :التعميـ التعاكني- ىػ 

  0يشجع التعميـ التعاكني- 

 0يحتكم عمى أنشطة تنفذ مف قبؿ مجمكعة مف المتعمميف- 

  0يشجع كيتيح النقاش في المجمكعة- 

 :تقييـ عكامؿ التصميـ- 3

 :التفاعؿ- أ
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  0التفاعؿ يتناسب مع إدراؾ كنضج المتعمميف- 

  0 شاشات عمى األكثر4 إلى 3تعطي الفرصة لمتفاعؿ كؿ - 

  0تحتكم عمى مقاطع مبنية بطريقة األسئمة كالمراجعة كالمم ص- 

  0طرح أسئمة مرنة ال تشتت عممية التعمـ- 

  0تسأؿ المتعمـ عما تعممو أكثر مما تذكره- 

  0تعطي الفرصة لممتعمـ باكتشاؼ المعمكمات- 

  0تست دـ أسئمة ببلغية  بلؿ التعميـ كالتعمـ لجعؿ الطالب يفكر في المحتكل- 

 :ىؿ يحتكم عمى: تشغيؿ البرنامج- ب

  0مفتاح المساعدة لمحصكؿ عمى المعمكمات- 

  0مفتاحان لئلجابة عف االسئمة- 

  0مفتاحان لرؤية أم معمكمة - 

 0(الفصؿ)مفتاحان إلعادة رؤية أىداؼ الدرس - 

  0مفتاحان لرؤية  ريطة المحتكل إذا لـز األمر- 

  0مفتاحان لممم ص كالمراجعة لرؤية أم جزء أك الكؿ- 

  0مفتاحان لرؤية األمثمة عمى فكرة معينة عند الحاجة لذلؾ- 

  0مفتاحان لمعكدة إلى الصفحة الرئيسية- 
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  0مفتاحان لم ركج مف البرنامج- 

  0مفتاحان لتسجيؿ تعميؽ المتعمـ- 

 0مفتاحان لمتحرؾ لؤلماـ كال مؼ- 

 0مفتاحان لبلنتقاؿ إلى الدرس البلحؽ بتسمسؿ- 

 :التغذية الراجعة- ج

  0تكفر التغذية الراجعة الفكرية- 

  0التغذية الراجعة في حالة االستجابة الصحيحة - 

  0التغذية الراجعة في حالة االستجابة الغمط - 

  0تتدرج التغذية الراجعة حسب مستكل األىداؼ- 

 :تصميـ الشاشة- د

  0الشاشة كاضحة كمفيكمة- 

  0عدد األلكاف في كؿ شاشة ال يزيد عف ستة ألكاف- 

  0ألكاف العرض منسقة- 

  0يثير عرض المعمكمات انتباه المتعمـ- 

  0يتناسب التصميـ مع مستكل المتعمـ العقمي- 

  0يتناسب التصميـ مع حجـ الشاشة- 
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  0يست دـ التصميـ حجـ ال ط المناسب كنمطو- 

  0يساعد عمى قراءة المعمكمات- 

  0عرض المعمكمات تحث عمى االستجابة- 

 0تدرج األلكاف كتناسقو مناسب- 

  0تناسب الصكرة مع المعمكمات في النص- 

  0تدعـ الرسكمات المعمكمات في النص- 

  0حركة كاحدة لمصكرة في الشاشة الكاحدة- 

  0نكعية جيدة كمناسبة لمصكت- 

  0تدعـ لقطة فيديك عرض المعمكمات- 

 0التكامؿ بعرض المعمكمات- 

 :تقييـ الدعـ الفني كالتحديث- 4

 0يمكف است داـ البرنامج في أماكف م تمفة- 

  0كجكد تعميمات الست داـ البرنامج- 

  0متانة المحتكل الزمني- 

  0تكفر الدعـ الفني مف الشركة المنتجة- 

 0إمكانية تعديؿ المحتكل بالمعمكمات الجديدة- 
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ضافتيا كتعديؿ البرمجة-    0السيكلة في تحديث  طكات كا 

  0الكثائؽ المكجكدة تبلئـ االحتياجات الفنية لمجياز كالبرمجة- 

  0يسمح بالحفظ كت زيف كؿ  طكة مف النشاطات- 

 :تقييـ العممية التعميمية- 5

 0سيمة التعمـ-

  0ال يقع المتعمـ بأغبلط كثيرة في أثناء االست داـ- 

  0تكفر المتعة لممتعمميف- 

 0تكفر الرضا لدل المتعمميف- 

  0سيمة التذكر لبلست داـ المتكرر- 

 0تسمح لعدد كبير مف المتعمميف في است داميا ألنيا شاممة- 

  0فعالة االست داـ تتدرج مف السيؿ إلى الصعب- 

إف بنكدان إضافية ال بد مف تكفرىا في البرنامج : تحميؿ البرنامج االلكتركني عمى الشبكة العنكبكتية :ثالثان 

 :كفي شاشة العرض كىي

  0أف تككف سرعة تنزيؿ البرنامج مرضية- ن1

  0أف تحتكم عمى شريط بحث- ن2

  0تعرض الكحدات التعميمية بمبادئ التصميـ نفسيا- ن3
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 0ال ط كاضح كمميز- ن4

 0تحتكم عمى ارتباط عمى الشبكة المحمية- ن5

  0أدكات التشغيؿ مفيكمة مف قبؿ المتعمميف كتعمؿ بسيكلة- ن6

  0المعمكمات مرئية كمميزة- ن7

 0يكجد  ارطة محتكل- ن8

 0تحتكم عمى قنكات اتصاؿ متزامنة- ن9

 0تحتكم عمى قنكات اتصاؿ غير متزامتة- ن10

 0(مع أك بدكف رسـك  )تحتكم عمى طرائؽ م تمفة لمعرض - ن11

 0مرنة كتسمح لممتعمـ بالد كؿ لكافة المحتكيات- ن12

 0تحتكم عمى مكاقع مشابية- ن13

  0شريط األدكات الرئيسي مكجكد عمى الشاشة باستمرار- ن14

 0الشريط المتحرؾ األفقي غير مست دـ- ن15

 0ال طكط عمى الشاشة مستقرة-ن16

 0تحتكم عمى معمكمات ذات صمة بالتحديث-- ن17

 0منفصمة يعرض الربط ال ارجي عمى شاشة- ن18

 0إدارة المكقع كصيانتو محقؽ كمرضي- ن19
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 0قمة تكرار الفشؿ كعدـ االستجابة- ن20

  0تحتكم عمى أرشيؼ مف الطبعات السابقة- ن21

 0تحتكم عمى آ ر المعمكمات المحدثة- ن22
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( 5)ممحؽ 
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 (6)ممحؽ 

قاامة المحكيف  

 مجاؿ التحكيـ مكاف العمؿ المرتبة العممية اإلسـ

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ  في جامعة دمشؽ ف ر الديف القبل.د
 كطرؽ التدريس

استبانة + األغراض السمككية
 االتجاىات

سيناريك البرنامج التعميمي  كمية العمـك قسـ النبات أستاذ في جامعة دمشؽ غساف عياش.د
 لمقرر التربية الصحية

سيناريك البرنامج التعميمي  كمية العمـك قسـ النبات أستاذ في جامعة دمشؽ محمد أنكر ال طيب.د
 لمقرر التربية الصحية

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ في جامعة دمشؽ محمد كحيد صياـ- د
 ؽ التدريسائكطر

 استبانة االتجاىات

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ في جامعة العث محمد اسماعيؿ.د
 كطرائؽ التدريس

 استبانة االتجاىات

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ في جامعة العث  محمد مكسى0د
 كطرائؽ التدريس

استبانة + األغراض السمككية
 االتجاىات

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ في جامعة البعث يكسؼ  ضكر. د
 ؽ التدريسائكطر

استبانة + األغراض السمككية
 االتجاىات

كمية التربية قسـ المناىج  استاذ في جامعة دمشؽ جماؿ سميماف- د
 ؽ التدريسائكطر

استبانة + األغراض السمككية
 االتجاىات

استبانة + األغراض السمككية االرشاد  قسـكمية التربية أستاذ في جامعة البعث ابراىيـ  ضكر. د
 االتجاىات

استبانة + األغراض السمككية كمية التربية قسـ عمـ النفس أستاذ في جامعة دمشؽ  عمي النحيمي0د
 االتجاىات

استبانة + األغراض السمككية كمية التربية قسـ عمـ النفس أستاذ في جامعة دمشؽ  محمكد ميبلد0د
 االتجاىات

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ مساعد في جامعة البعث أحمد حاج مكسى0د
 كطرائؽ التدريس

استبانة + األغراض السمككية
 االتجاىات

استبانة +األغراض السمككية كمية التربية قسـ رياض  أستاذ مساعد في جامعة البعث مناؿ صبرم . د
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سيناريك البرنامج + االتجاىات  األطفاؿ
 التعميمي لمقرر التربية الصحية

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ مساعد في جامعة البعث  ىناء محرز0د
 ؽ التدريسائكطر

استبانة + األغراض السمككية
 االتجاىات

 قياسكمية التربية قسـ اؿ  في جامعة دمشؽمدرس  ياسر جامكس0د
 كيـؽتكاؿ

 االحصاء

 االحصاء االرشادكمية التربية قسـ   في جامعة البعثمدرس  زياد ال كلي0د

استبانة + األغراض السمككية   االرشاد  قسـكمية التربية  في جامعةالبعثمدرس  د رانيا ىبلؿ
 االتجاىات

كمية التربية قسـ المناىج  مدرس في جامعة البعث حاتـ بصيص.د
 كطرؽ التدريس

استبانة + األغراض السمككية
 االتجاىات

كمية التربية قسـ المناىج  مدرس في جامعة البعث  سامر عمراف0د
 كطرؽ التدريس

 الترجمة

كمية التربية قسـ المناىج  مدرس في جامعة البعث  لميس حمكد0د
 كطرؽ التدريس

 االحصاء

كمية اآلداب قسـ النحك  مدرس في جامعة البعث  رئيفة السمكمي0د
 كالصرؼ

 التدقيؽ المغكم

كمية التربية في القنيطرة   مدرس في جامعة دمشؽ  غساف العدكم0د
قسـ المناىج كطرؽ 

 التدريس

استبانة + األغراض السمككية
 االتجاىات

كمية التربية قسـ رياض  مدرس في جامعة البعث  فكزية السعيد0د
 األطفاؿ

استبانة + األغراض السمككية
 االتجاىات

مدرس في ثانكيات  مدرس   احمد  ميفة0د
 حماه

سيناريك البرنامج التعميمي 
 لمقرر التربية الصحية

 تصميـ المكثع اإللكتركني مديرية التربية في حمص ميندس معمكماتية  باسؿ زعركر0ـ

 لمقرر التربية الصحية

 برمجة مقرر التربية الصحية مديرية التربية في حمص مركز باسؿ لممعمكماتية  ميساء الجردم0ـ

سيناريك البرنامج التعميمي  دمشؽ- كزارة التربية المكجو األكؿ لمادة عمـ األحياء كليد شبيب.أ
 لمقرر التربية الصحية
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 (7)ممحؽ 
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الفصؿ الثالث 

أسس التربية الصحية 

   

 
 

 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف  :األغراض السمككية

 تذكر 0يعدد األسس التي تعتمدىا التربية الصحية - 1

  فيـ0يشرح مراحؿ النمك عند األطفاؿ كؿ عمى  حده - 2

 تذكر 0 ميكؿ يتميز بيا التبلميذيذكر أربعة- 3

                                                                    تقكيـ   0المجتمع كالمنزؿ : ينظـ جدكالن يقارف مف  بللو االحتياجات الصحية في كؿ مف - 4

 تركيب: يقترح طريقة لحؿ كؿ مف المشكبلت التالية ضمف جدكؿ يقـك بتنظيمو- 5

  0التي تتعمؽ بالحفاظ عمى األمف كالسبلمة كالكقاية مف الحكادث: المشكمة المركرية  - أ
  0التي تتعمؽ بانتشار الغازات كاألغبرة كاألب رة التي تؤثر عمى صحة اإلنساف : المشكمة البيئية - ب
التي تتعمؽ بتكفير األماكف البلزمة لممارسة بعض  : المشكمة االجتماعية التربكية - ت

 0          النشاط التركيحي لبعض فئات الناس 
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                               فيـ   0يكضح المقصكد  بالعمميات العقمية العميا- 6

 تذكر0ُيعدد العمميات العقمية العميا - 7

 تذكر 0ُيعدد أنكاع التذكر- 8

 تطبيؽ0يأتي بمثاليف يكضحاف عممية التذكر- 9

 فيـ 0يفسر كيفية التغمب عمى عممية النسياف مف  بلؿ مثاؿ يأتي بو- 10

 فيـ0يشرح أسباب النسياف- 11

يطبؽ المعمكمات التي عرفيا عف أسباب النسياف في ىذا الفصؿ عمى بعض أفراد أسرتو لمعرفة  - 12

 تطبيؽ 0أم األسباب أدت إلى النسياف عنده     

 تذكر 0ُيعرؼ العمميات العقمية العميا كؿ عمى حده- 13

 تطبيؽ  0يشير إلى أعضاء الحس عند اإلنساف عمى شكؿ يمثمو - 14

يربط بيف العبارات الدالة عمى اإلحساسات المكجكدة عند اإلنساف كأعضاء الحس  - 15

                                                                                              تركيب 0بياال اصة       

 تذكر 0ُيعدد أنكاع التصكر عند اإلنساف- 16

: المكضكعات األساسية

 0المقدمة- 1

 0التربية الصحية كمراحؿ النمك- 2

  0 الطفكلة كمظاىر النمك2-1    

  0 النضج كالتعمـ كمراحؿ النمك2-2    

  0 العكامؿ البيئية ال ارجية2-3     

 0 النمك الجسمي كتعمـ الميارات2-4    

  0التربية الصحية كبيئة التبلميذ- 3



   

- 351-  

 

 0التربية الصحية كحاجات كميكؿ التبلميذ- 4

 0 ربط التربية الصحية بحاجات التبلميذ4-1   

  0 الحاجة إلى العطؼ كحسف المعاممة4-1-1       

 0 الحاجة إلى النجاح4-1-2       

  0 الحاجة إلى حسف المظير4-1-3       

 0 الحاجة إلى االنتماء4-1-4       

 0 الحاجة إلى كسب رضا اآل ريف4-1-5       

  0 الشعكر بالقيمة الش صية4-1-6       

  0 ربط التربية الصحية بميكؿ التبلميذ4-2  

  0 الميؿ إلى تقكية الجسـ كالشعكر بالقكة العضمية4-2-1       

 0 الميكؿ المينية 4-2-2       

 0 الميؿ إلى القراءة كاالطبلع4-2-3       

 0 الميؿ إلى الجمع كحب االقتناء4-2-4       

   0 الميؿ إلى الرسـ كالنحت4-2-5     

 0 الميؿ إلى المعرفة كحب االستطبلع4-2-6     

   0 الميؿ إلى المحاكاة كالتقميد4-2-7     

  0التربية الصحية كالمنزؿ كالمجتمع- 5

  0 احتياجات صحية في المنزؿ5-1   

   0تكفير حياة عائمية سميمة5-1-1       

  0 مراعاة النكاحي النفسية في معاممة األطفاؿ 5-1-2       

 0 تكفير الشركط الصحية في المنزؿ5-1-3       
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  0 احتياجات صحية في المجتمع5-2  

  0تكفير المياه النقية كالت مص مف القمامة كالفضبلت بالطرؽ السميمة5-2-1       

 0 صحة األغذية كفحصيا5-2-2       

 0 األمف كالسبلمة كالكقاية مف الحكادث5-2-3      

   0 الغازات كاألب رة كاألغبرة كأثرىا في صحة اإلنساف5-2-4      

 0 تكفير اإلمكانات البلزمة لممارسة بعض ألكاف النشاط التركيحي5-2-5      

  0التربية الصحية كالعمميات العقمية العميا- 6

 0 التذكر كالنسياف6-1   

 0أسباب النسياف6-1-1      

 0 اإلحساس6-2   

 0 اإلدراؾ6-3   

  0 التصكر6-4   
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 :المقدمة -1
: ترتكز عممية التربية  الصحية عمى مجمكعة مف األسس ىي - 

  0مراحؿ النمك- ن1                   

  0بيئة التبلميذ- ن2                   

 0حاجات كميكؿ التبلميذ- ن3                   

  0المنزؿ كالمجتمع- ن4                   

  0العمميات العقمية العميا- ن5                   

  0تبرز ىذه األسس أىمية العكامؿ المحيطة بيا- 

  0في تحديد الظركؼ الم تمفة التي تكاجو المربي يمكف ليا أف تقـك بدكر ميـ- 

  0إف تحديد الظركؼ التي تكاجو المربي يساعده في تجنب الثغرات التي يمكف ليا أف تؤثر في أدائو  - 

 

إف كؿ نكع مف أنكاع التربية الم تمفة التي تكجو ألفراد المجتمع ، ترتكز عمى مجمكعة مف - 1

   0تعد منطمقان ليا في عمميا (بنكد- 4مرتكزات،- 3أسس،- 2قكاعد،- 1)     الػ 

-  3عكائؽ،- 2عكامؿ،- 1)تعمؿ األسس التي ترتكز عمييا التربية الصحية عمى إبراز أىمية الػ - 2

 0المحيطة بيا (أفراد- 4     شركط،

-  3ظركؼ،- 2شركط،- 1)كتساعد أسس التربية الصحية التي ترتكز عمييا في تحديد الػ - 3

  0التي تكاجو المربي أثناء أداء عممو ليككف جاىزان لمتعامؿ معيا (مظاىر- 4    حاالت،

كعندما يضع المربي الظركؼ التي يمكف أف تكاجيو في الحسباف فإنو سيؤدم عممو عمى أكمؿ كجو  - 4

التي تؤثر في أدائو كتعيؽ   (ثغرات - 4لكمات،- 3صدمات،- 2عثرات،- 1)     كيتجنب بالتالي الػ 

  0     نجاحو

  0أسس (سبع- 4ست،- 3 مس،- 2أربع،-1)يبمغ عدد األسس التي ترتكز عمييا التربية الصحية الػ- 5
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: إف األسس ال مسة التي ترتكز عمييا التربية الصحية ىي- 6

  0 التي يمر بيا الطفؿ منذ كالدتو كحتى نياية مرحمة مراىقتو000000مراحؿ الػ- ن1   

  0 التبلميذ التي تحيط بيـ0000- ن2   

  0 التبلميذ التي يحتاجكف إلييا في حياتيـ00000 ك0000- ن3  

  0 المذاف يكجد بيما الفرد00000 كالػ0000الػ- ن4  

  0 العميا التي يتميز بيا اإلنساف عف الحيكاف00000العمميات الػ- ن5  

: التربية الصحية كمراحؿ النمك-2

:  الطفكلة كمظاىر النمك2-1   

ت تمؼ مظاىر النمك الجسمي كالعقمي كاالجتماعي في كؿ مرحمة مف مراحؿ النمك مف حيث  - 

  0  الدرجة كالمظير

تتعمؽ ممارسة العادات الصحية بمراحؿ النمك الم تمفة التي تأتي نتيجة لعممية النضج كالتعمـ معان  - 

:     صكصان في مرحمة

  0سنكات ( 5-2)الطفكلة المبكرة مف -             أ

 0سنة (12-6)الطفكلة المتأ رة مف -             ب

جسميان  - 4عقميان كاجتماعيان، - 3جسميان كاجتماعيان ، -2جسميان كعقميان ، - 1)ينمك اإلنساف - 7

  0 (   كعقميان كاجتماعيان 

  0000 الػ00000كت تمؼ مظاىر النمك الجسمي كالعقمي كاالجتماعي ىذه في كؿ مرحمة مف - 8

الدرجة  - 1)يككف اال تبلؼ في النمك الجسمي كالعقمي كاالجتماعي بيف مراحؿ النمك في - 9

  0(الدرجة كالرشاقة- 4الدرجة كالمظير،- 3المظير فقط،- 2     فقط،

: كتقسـ مراحؿ النمك عند األطفاؿ إلى- 10

  0سنكات (5-2) كىي مف 000000مرحمة الطفكلة الػ-           أ
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  0سنكات (12-6) كىي مف 00000مرحمة الطفكلة الػ-          ب

: إف ممارسة العادات الصحية تتعمؽ- 11

  0أم بمرحمة الطفكلة المبكرة كمرحمة الطفكلة المتأ رة  (000000)بمراحؿ النمك - ن1          

 0عند األطفاؿ (التمرس- 4التدرب ،- 3التعمـ ،- 2التكمـ ،- 1)بمراحؿ النضج ك - ن2         

:  النضج كالتعمـ كمراحؿ النمك2-2

إف النضج في مرحمة الطفكلة المبكرة كالطفكلة المتأ رة يرجع إلى العكامؿ العضكية الدا مية   - 

 0(الجياز العظمي كالدكراني كالعصبي كباقي أجيزة الجسـ )   مثؿ التطكر في 

  (األسرة ، المدرسة، المجتمع)التعمـ يرجع إلى العكامؿ البيئية ال ارجية التي تؤثر في الفرد - 

 0     لغرض تعديؿ سمككو

  00000يقكؿ العمماء إف النضج في مرحمة الطفكلة المبكرة كمرحمة الطفكلة المتأ رة يرجع إلى  - 12

  0    الدا مية في الجسـ

  0 الجسـ00000إف مف بيف العكامؿ الدا مية في الجسـ نذكر التطكر في كافة - 13

كنقصد بكافة أجيزة الجسـ كؿ مف - 14

:  كالذم تعبر عف جزء ميـ منو الصكرة اآلتية000000جياز الػ- ن1                      

 
:  كالذم تعبر عف جزء ميـ منو الصكرة اآلتية000000الجياز الػ- ن2                     
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:  كالذم ىك تبيف في الصكرة اآلتية0000000الجياز الػ- ن3                   

 
:  كالممثؿ بالصكرة اآلتية000000الجياز الػ- ن4                    

 
:  كتعبر عنو بالصكرة اآلتية000000الجياز الػ- ن5                   

 
:  كالممثؿ بالصكرة اآلتية0 0000الجياز الػ- ن6                 

 
:  كالذم تمثمو الصكرة التالية0000الجياز الػ- ن7                 
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 : العكامؿ البياية الخارجية 2-3

تؤثر في الفرد بغرض تعديؿ سمككو نتيجة قيامو بنكع مف النشاط بشرط أال يككف ىذا      

  0    التعديؿ قد تـ نتيجة النضج

:   ك ىذه العكامؿ ىي 
  0األسرة- ن1       
  0المدرسة- ن2      
   0المجتمع- ن3         

تعد تمؾ العكامؿ مف كجية نظر عمماء التربية الصحية ميمة بسبب تأثيرىا في سمكؾ الطفؿ    - 

  0     يتعمـ مف  بلليا األنماط السمككية التي تستمر معو طكاؿ حياتو

فصفات الكذب كالصدؽ كالحب كالكراىية كالنظافة كالقذارة كغيرىا صفات يتعمميا الطفؿ في دركسو    - 

 0    األكلى مف معاممتو مع أفراد أسرتو

إف فيـ الطفؿ في مراحؿ النمك مف  بلؿ العكامؿ البيئية ال ارجية يساعد في رعايتو نفسيان ك   - 

  0     اجتماعيان كانفعاليان 

 000000كيرجع العمماء التعمـ الذم يكتسبو الفرد في ىذه المراحؿ إلى العكامؿ البيئية الػ- 15

: إف العكامؿ البيئية ال ارجية التي تؤثر في الفرد بغرض التعمـ تتككف مف- 16

  000 المؤلفة مف األبكييف كاأل كة كاأل كات000000الػ- ن1                
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  0000 المؤلفة مف التبلميذ كالمعمميف كالمدير000000الػ- ن2                

 
  0 الذم يضـ كافة الجماعات في البيئة00000الػ- ن3                

 ىػ نتيجة قيامو بنكع 00000إف ىدؼ العكامؿ البيئية ال ارجية التي تؤثر في الفرد ىك تعديؿ- 17

 0     مف النشاط ، بشرط أال يككف ىذا التعديؿ قد تـ بسبب عممية النضج الحاصمة

تعكد أىمية تمؾ العكامؿ البيئية ال ارجية لككف الطفؿ يتعمـ مف  بلليا األنماط السمككية التي  - 18

  0(كيكلتو- 4حياتو،- 3شبابو،- 2طفكلتو،- 1)      تستمر معو كؿ فترة 

:   ليصدؽ المثؿ الذم يردده الناس)كمف الصفات التي يتعمميا الطفؿ كتبقى معو طكؿ فترة حياتو - 19

: الصفات اآلتية (مف شب عمى شيء شاب عميو)     

  000000الكذب كالػ- ن1             

  0 كالكراىية0000الػ- ن2             

  0 كالقذارة00000الػ- ن3            

 0   كغيرىا مف الصفات التي يتعمميا الطفؿ في دركسو األكلى مف معاممتو مع أفراد أسرتو

كتعد ىذه المراحؿ مف كجية نظر عمماء التربية الصحية مف أىـ المراحؿ التي تؤثر في  - 20

  0 الطفؿ كنظرتو لؤلمكر المتعمقة بالعادات الصحية 000000      

: يتعمـ الطفؿ سمككان معينان إيجابيان أك سمبيان نتيجة لما- 21 
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  -             00000  

  0مف أفراد أسرتو 00000أك            - 

:  النمك الجسمي كتعمـ الميارات2-4

يتعمـ كثيران مف الميارات الحركية في  (الطفكلة المتأ رة  )نبلحظ أف الطفؿ في ىذه المرحمة     - 

 0    كقت قصير نسبيان 

أف الطفؿ في ىذه المرحمة يصبح في مقدكره سرعة تثبيت الميارات الحركية الجديدة كىدا     - 

  0يساعد في عممية التعمـ مف أكؿ كىمة:       بدكره 

يفسر عمماء الفيزيكلكجيا ذلؾ بأف طفؿ ىذه المرحمة يحدث لو تطكر سريع في الجياز العصبي     - 

 0(بالنسبة لقشرة المخ )      

يرل كثير مف العمماء أىمية ىذه المرحمة في اكتساب قدر كبير مف ال برات الحركية في كقت      - 

  0      قصير

ينصح باالىتماـ بدركس التربية الرياضية بكصفيا كسيمة إلعداد التبلميذ في األمكر التي تتعمؽ      - 

 0      بالمشكبلت الصحية التي تكاجييـ

عمى  (اجتماعي– ثقافي – رياضي )كما ينصح الم تصكف بزيادة عدد ساعات النشاط المدرسي     - 

      أف تستغؿ ىذه األنشطة في إمداد التبلميذ بالمعمكمات كالحقائؽ المرتبطة بصحتيـ كصحة بيئتيـ 
0 

يجب أف تستغؿ األنشطة المدرسية بطرائؽ مكافحة األمراض الم تمفة كأساليبيا كاالشتراؾ في        - 

 0     المشاريع الصحية في المجتمع
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-  1)كمف الناحية الجسمية لمطفؿ ُيبلحظ أنو في مرحمة الطفكلة المتأ رة يتعمـ كثيران مف الػ - 22

  0الحركية في كقت قصير نسبيان  (ميارات- 4األفعاؿ،- 3األلعاب،- 2      حركات،

يتميز الطفؿ في مرحمة الطفكلة المتأ رة أف بمقدكره تثبيت الميارات الحركية الجديدة كىذا - 23

  0مف الكىمة األكلى (التأقمـ- 4التحرؾ،- 3التعمـ،- 2التكيؼ،- 1)     بدكره يساعد في عممية 

إف سرعة عممية تعمـ الطفؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة عمى ىذه الميارات الحركية يفسرىا  - 24

-  3تبلفيؼ،-2لب،- 1)     عمماء الفيزيكلكجيا بالتطكر السريع في الجياز العصبي بالنسبة لػ 

  0المخ فيو (أثبلـ- 4     قشرة،

إلى اكتساب قدر كبير مف ال برات الحركية  (الطفكلة المتأ رة)ُيرجع العمماء أىمية ىذه المرحمة - 25

  0(طكيؿ جدان - 4طكيؿ، - 3قصير،- 2قصير جدان،- 1)     في كقت 

: انظر إلى الصكرتيف المرفقتيف اآلتيتيف- 26

                       
 (ب)                                             (أ )                  

إف األمثمة عمى الميارات الحركية التي يتعمميا األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة كثيرة جدان نذكر  - 

:    منيا ميارتيف فقط 

كالني يمارسيا اإلناث  (أ) المكضحة في الصكرة 000000ميارة رياضة الػ :    الميارة األكلى ىي 

  0  كالذككر مف األطفاؿ

كالممارسة مف قبؿ اإلناث  (ب) المكضحة في الصكرة 00000ميارة رككب الػ:    الميارة الثانية ىي

 0  كالذككر مف األطفاؿ

 بصفتيا كسيمة إلعداد التبلميذ في  00000ينصح عمماء التربية باالىتماـ بدركس التربية الػ- 27
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  0 التي تكاجييـ00000      األمكر التي تتعمؽ بالمشكبلت الػ ،

-  3فراغ،- 2دكاـ،- 1)يكصي الم تصكف في مجاؿ التربية الصحية بزيادة عدد ساعات الػ - 28 

المدرسي عمى أف تستغؿ ىذه األنشطة في إمداد التبلميذ بالمعمكمات   (امتحاف- 4       نشاط،

  0 إلخ000       كالحقائؽ الصحية

: انظر إلى الصكر التالية- 29

       

  : يشمؿ النشاط المدرسي أنكاعان عدة مف األنشطة مثؿ 

 0 كيتـ مف  بلؿ المباريات الرياضية أللعاب م تمفة التي تقاـ بيف المدارس00000النشاط الػ- ن1

  0 كيتحقؽ عف طريؽ إقامة المباريات الثقافية بيف المدرس0000النشاط الػ- ن2 

 كيككف عف طريؽ مشاركة التبلميذ في تنفيذ المشركعات الصحية التي  000000النشاط الػ- ن3

  0    تبحث في إيجاد الحمكؿ لممشكبلت الصحية الناتجة عف أمراض يتعرض ليا مجتمعيـ

   بجانب اإلجابة الصحيحة  ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 30

شارة     :  بجانب اإلجابة الغمطx     كا 

  0تتميز مرحمة الطفكلة المتأ رة عند األطفاؿ بقمة الميارات الحركية- ن1    

يتطكر جياز الدكراف كبقية األجيزة الدا مية لجسـ اإلنساف في مرحمتي الطفكلة المبكرة  - ن2    

  0        كالطفكلة المتأ رة

ال عبلقة لمتعمـ في مرحمة الطفكلة المبكرة كالمتأ رة بالعكامؿ البيئية ال ارجية التي تضـ  - ن3    

 0         المجتمع كالمدرسة كاألسرة

  0ُتعد ميارة رككب الدراجة مف الميارات الني يتعمميا األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة- ن4   

exe.اضة و الصحة الري
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سنكات فيقكؿ الم تص في مجاؿ التربية الصحية   (7)عندما نقكؿ إف الطفؿ أحمد عمره - ن5   

  0       ىذا الطفؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة

تأ ذ مرحمة الطفكلة أىميتيا لككنيا يتعمـ فييا األطفاؿ األنماط السمككية التي تستمر معيـ  - ن6  

 0      لبقية حياتيـ

  :التربية الصحية كبياة التالميذ- 3

  0تيتـ التربية الصحية ببيئة التبلميذ كبالمشكبلت الصحية في تمؾ البيئة   - 

تعمؿ عمى حث التبلميذ لمتفكير كالمشاركة في الحمكؿ المناسبة كاالشتراؾ في م تمؼ المشركعات    - 

:     الصحية التي ترفع المستكل الصحي في البيئة كذلؾ عمى النحك التالي

  0استغبلؿ المكاقؼ الم تمفة لتكعية التبلميذ كتبصيرىـ بكيفية مكافحة المرض-      أ

لككف التربية الصحية مشتقة مف بيئة التبلميذ كمتصمة بكاقع حياتيـ مما يزيد مف تأثيرىا في -     ب

 0        عكاطفيـ كمشاعرىـ كبذلؾ يسيؿ تقبميـ كاستجابتيـ ليا

: عند تزكيد التبلميذ بالمعمكمات الصحية ، يجب عمى المعمميف-     ت

  0أال يغفمكا عامؿ البيئة التي يعيشكف فييا كالظركؼ المنزلية لؤلطفاؿ            - 

 0أال يطمبكا مف األطفاؿ ماال تمكنيـ إمكانياتيـ المنزلية مف تنفيذه أك االستجابة لو            - 

استغبلؿ البيئة الصحية في عممية التعمـ كزيادة الكعي الصحي كمناقشة التبلميذ في م تمؼ  -     ث

  0        المشركعات الصحية بالبيئة التي يعيشكف فييا

 التربية الصحية التي ترتكز عمييا لذلؾ نجدىا تيتـ في برامجيا  00000لككف البيئة إحدل - 31

 0 التبلميذ000000      بػ

-  2حيكانات،- 1)إف اىتماـ التربية الصحية ببيئة التبلميذ يككف مف  بلؿ اىتماميا بالػ - 32

   0المكجكدة في تمؾ البيئة (مشاريع- 4مشكبلت،- 3       نباتات،

إف البرامج الصحية المكجية لمتبلميذ مف  بلؿ مناىجيـ الدراسية تعمؿ عمى حث التبلميذ  - 33
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كالمشاركة في الحمكؿ المناسبة لممشكبلت   (لمتطكير- 4لمتغير،- 3لمتفكير،- 2لئلبداع ،- 1      ) 

  0      الصحية التي تطرحيا عمييـ

نما االشتراؾ أيضان - 34 ال يقتصر حث التربية الصحية التبلميذ عمى التفكير كالمشاركة في الحمكؿ كا 

  0الصحية التي تككف إحدل النشاطات الممحقة ببرامجيـ التعميمية00000      في م تمؼ الػ

تيدؼ المشركعات الصحية المطركحة عمى التبلميذ كبمشاركتيـ الجماعية فييا إلى رفع المستكل  - 35

 0التي يعيشكف فييا (بيئتيـ- 4مجتمعيـ،- 3مدرستيـ،- 2منزليـ ،- 1)     الصحي في 

إف رفع المستكل الصحي في البيئة التي يعيش بيا التبلميذ يككف باستغبلؿ المكاقؼ الم تمفة التي  - 36

بتبصيرىـ،   - 3بإرشادىـ،-2بتنبييـ،- 1)     تمر معيـ في دركسيـ عند التكمـ عف مرض ما كذلؾ بػ 

           0بكيفية مكافحة المرض (بتعميميـ - 4   

أنفمكنزا ال نازير، )تتضمف إعطاء معمكمات كافية عف أمراض تشغؿ باؿ كؿ إنساف في ىذه األياـ     

 0(    أنفمكنزا الطيكر ، االيدز  

كمما يساعد عمى رفع المستكل الصحي في البيئة التي يعيش بيا التبلميذ أف مكاضيع التربية - 37

     الصحية مشتقة مف بيئة التبلميذ كمتصمة بكاقع حياتيـ مما يسيـ كيزيد مف تأثيرىا في عكاطفيـ  

عدـ رفضيا كعدـ االستجابة،  - 3تقبميا كاالستجابة، - 2رفضيا كعدـ االستجابة،- 1)     كبذلؾ يسيؿ 

    0ليا مف قبميـ (عدـ تقبميا كاالستجابة- 4    

التي يعيشكف  000000إف مف أىداؼ المناىج المقررة لجميع المراحؿ الدراسية ربط المعمكمة بػ- 38

    0      بيا لتككف قريبة مف التمميذ أم ربط النظرم بالعممي

: قـ بعممتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي-  39

مناقشة ،  - تعمـ  ،   ح- تنفيذه   ،  ج- منزلية  ، ث- مشركعات  ، ت- معمكمات ، ب-       أ

  0أسرية- ظركؼ، ر- بيئة ، ذ- كعي ،  د-       خ

exe.زا الطيور فلون إن
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  00000 الصحية أال يغفمكا عامؿ الػ00000يجب عمى المعمميف عند تزكيد التبلميذ بالػ- ن1    

  0 المنزلية لمتبلميذ0000         التي يعيشكف فييا كالػ

 الصحية يجب عمى المعمميف أال يطمبكا مف التبلميذ ماال تمكنيـ إمكانياتيـ  000000عند تنفيذ الػ- ن2   

   0 أك االستجابة لو00000 مف 00000       الػ

نما000000 كزيادة الػ0000ال يقتصر ىدؼ التربية الصحية عمى الػ- ن3     000000 الصحي كا 

 0      التبلميذ في م تمؼ المشركعات الصحية بالبيئة التي يعيشكف فييا

   بجانب اإلجابة الصحيحة  ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 40 

شارة     :  بجانب اإلجابة الغمطx      كا 

  0ال تأ ذ برامج التربية الصحية بيئة التبلميذ بعيف االعتبار - ن1    

  0يجب عمى المعمميف أال يطمبكا مف األطفاؿ ما ال تمكنيـ إمكانياتيـ المنزلية مف تنفيذه- ن2    

إف عدـ استغبلؿ المكاقؼ الم تمفة التي يتعرض ليا التبلميذ يساعد المعمـ في رفع المستكل - ن3    

      0       الصحي عندىـ

 0إف ربط المعمكمة التي يزكد بيا الطفؿ بالبيئة التي يعيش فييا يساعد عمى تثبيتيا- ن4    

 0يتـ استغبلؿ البيئة الصحية في عممية التعمـ كزيادة الكعي الصحي- ن5    

: التربية الصحية كحاجات كميكؿ التالميذ- 4

كمما ارتبطت برامج التربية الصحية بحاجات التبلميذ كميكليـ ، كاف إقباليـ عمييا أشد ككانت  -   

  0    فرصة نجاحيا أكبر

نستطيع أف نحقؽ الكثير في مياديف التربية الصحية عف طريؽ تمبية حاجاتيـ كميكليـ ألنيا ىي   - 

 0    السبيؿ المباشر إلى عقكليـ

متطمبات  -1)يقكؿ الم تصكف في مجاؿ التربية الصحية إف ربط برامج التربية الصحية بػ - 41

حاجات  - 4بيئة التبلميذ كمشاكميـ ،- 3مشاعر التبلميذ كعكاطفيـ ،- 2      التبلميذ كغاياتيـ ،
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 0يجعميـ يقبمكف عمييا بشكؿ أكثر مما يجعؿ نجاح تمؾ البرامج أكبر (      التبلميذ كميكليـ

  00000عند ربط حاجات التبلميذ كميكليـ ببرامج التربية الصحية نستطيع أف نحقؽ الكثير في- 42

   0 ألنيا ىي السبيؿ المباشر إلى عقكليـ00000       التربية الػ

:  ربط التربية الصحية بحاجات التالميذ4-1

: الحاجة إلى العطؼ كحسف المعاممة- أ

      التي يحتاجيا التبلميذ كالتي يكفرىا ليـ المعمـ الناجح في عممو كفي عبلقتو معيـ، لذا يككف  

  000000      أقدر مف غيره عمى تحقيؽ غايات برامج التربية الصحية

المحبة  - 1)مف الحاجات التي يحتاج إلييا التبلميذ في حياتيـ المدرسية ىي الحاجة إلى - 43

القسكة  - 4الحناف كحسف االستقباؿ،- 3العطؼ كحسف المعاممة،- 2      كاالبتسامة الرقيقة،

  0(      كالشدة في المعاممة

إف الحاجة إلى العطؼ كحسف المعاممة يمكف أف يكفرىا لمتبلميذ الش ص الذم يككف عمى  - 44

  0 الناجح في معاممتو كعبلقتو بيـ000000      مقربة منيـ أكثر مف غيره كىك الػ 

أىداؼ،  - 1)كأف كجكد ىذه المحبة التي تربط المعمـ بتبلميذه تجعمو أقدر مف غيره عمى تحقيؽ - 45

  0برامج التربية الصحية (غايات- 4أغراض،- 3متطمبات،- 2      

: الحاجة إلى النجاح-    ب

       إف التبلميذ محتاجكف إلى  برات النجاح التي تدفعيـ كتشجعيـ عمى استمرار القياـ باألعماؿ 

 0      الم تمفة ، كبتأميف فرص النجاح يكلد النجاح

- 1)لكي يحقؽ التبلميذ النجاح الذم يحتاجكنو نجدىـ كغيرىـ مف األفراد ، محتاجكف إلى - 46

النجاح التي بدكرىا تدفعيـ كتشجعيـ عمى  (شركط- 4أدكات ،- 3 برات ،- 2      متطمبات ،

 0     استمرار القياـ باألعماؿ الم تمفة

  0 ليكلد النجاح000000كيقع عمى عاتؽ المربي الناجح تأميف فرص الػ- 47
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 إف المراىؽ في ىذه المرحمة يتقبؿ المعمكمات التي ترتبط بمظيره  : الحاجة إلى حسف المظير-   ت

       كصحتو كاالىتماـ بغذائو كعمينا إف نستغؿ مثؿ ىذه الفرصة لتزكيده بالمعمكمات الصحية كالثقافة  

 0       الصحية التي مف شأنيا أف تؤثر في سمككو الصحي

: نظر إلى الصكر اآلتية-ا- 48

          
تظير ىذه الصكر تبلميذ في سف المراىقة كأف ما يميزىـ شدة اعتنائيـ بمظيرىـ مف حيث المبلبس  - 

- 2نصائح،- 1)   األنيقة كتسريحة الشعر كنكع الغذاء الذم يتناكلكنو ، لذلؾ نجدىـ يتقبمكف الػ 

  0التي ترتبط بمظيرىـ كصحتيـ كغذائيـ (معمكمات- 4تكجييات،- 3   إرشادات،

يجب عمى المعمـ الناجح أف يستغؿ تقبؿ المراىقكف لممعمكمات المقدمة ليـ كالتي ترتبط بمظيرىـ - 49

المعمكمات الصحية كالثقافة - 2المعمكمات الصحية فقط،-1)    كصحتيـ كاالىتماـ بغذائيـ لتزكيدىـ بػ 

  0كىذا بدكره يؤثر في سمككو الصحي (الثقافة البيئية فقط- 4الثقافة الصحية فقط ،- 3    الصحية،

 يجب أف يتبع أسمكب العمؿ الجماعي في برامج التربية الصحية  :الحاجة إلى االنتماء-    ث

  0      كالمشركعات ألف التمميذ يعيش دا ؿ جماعة

-  4استقرار ،- 3إرشاد،- 2انتماء ، - 1)مف الحاجات التي يحتاجيا التبلميذ الحاجة إلى الػ - 50

 0لككنيـ يعيشكف ضمف جماعة (     استفزاز

ال بد أف يستغؿ المربي حاجة االنتماء التي يحتاجيا التبلميذ في حياتيـ لككنيـ يعيشكف ضمف - 51

 التي مف  بلليا نزكدىـ بالمعمكمات 00000     جماعة في إشراكيـ في برامج التربية الصحية كػ 

  0      الصحية التي ىـ بحاجة إلييا

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.3e6r.net/data/media/5/smili.jpg&imgrefurl=http://spaces.msn.com/members/dremar/&h=480&w=385&sz=29&tbnid=CqAqMpec8GkJ:&tbnh=126&tbnw=101&hl=ar&start=46&prev=/images?q=%D8%A7%D9%84%D
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 التبلميذ الذيف ال ييتمكف بنظافتيـ كال يتبعكف السمكؾ الصحي :الحاجة إلى كسب رضا اآلخريف- ج   

     يككنكف غير مرغكب فييـ مف قبؿ زمبلئيـ كعمى ىؤالء أف يعدلكا مف سمككيـ بغية إرضاء اآل ريف  

 0     كتقديرىـ

-  1)ُيبلحظ أف التبلميذ الذيف ال ييتمكف بنظافتيـ كال يتبعكف السمكؾ الصحي يككنكف غير- 52

  0بيـ مف قبؿ زمبلئيـ (ُمعنى- 4ميتـ،- 3مرحب،- 2      مرغكب،

حتى يحظى التبلميذ غير المرغكب بيـ مف قبؿ زمبلئيـ بسبب عدـ اىتماميـ بنظافتيـ كالمتبعكف  - 53

  00000 اآل ريف ك00000     السمكؾ السمبي غير الصحي ، يجب عمييـ أف يعدلكا مف سمككيـ بغية 

كؿ تمميذ يفضؿ أف يقكـ بعمؿ معيف بيدؼ إثبات ذاتو كاالعتزاز بيا  :الشعكر بالقيمة الشخصية-   ح

      000000  

  00000 بالقيمة الػ00000إف مف الصفات التي يحتاج إلييا كؿ تمميذ ىك الػ- 54

-  1)كيحقؽ التمميذ حاجة الشعكر بالقيمة الش صية مف  بلؿ قيامو بعمؿ معيف ييدؼ منو - 55

  0كاالعتزاز بيا  (احتراـ نفسو- 4إثبات ذاتو،- 3إىماؿ ذاتو،- 2      إرضاء نفسو،

 :ربط التربية الصحية بميكؿ التالميذ4-2
 0الميؿ إلى تقكية الجسـ كالشعكر بالقكة العضمية- ن1    

 0الميكؿ المينية- ن2    

 0الميؿ إلى القراءة كاالطبلع- ن3    

 0الميؿ إلى الجمع كحب االقتناء- ن4   

 0الميؿ إلى الرسـ كالنحت- ن5    

 0الميؿ إلى المعرفة كحب االستطبلع- ن6   

 0الميؿ إلى المحاكاة كالتقميد- ن7   

: يتميز التبلميذ في مرحمة الطفكلة المتأ رة بميكؿ عدة ىي- 56
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  000000الجسـ كالشعكر بالقكة الػ00000الميؿ إلى - ن1    

  0     كتعبر عنيا الصكر المرفقة00000الميكؿ الػ- ن2   

            
  0  كالصكرة اآلتية تعبر عنيا00000 كالػ00000الميؿ إلى الػ- ن3   

 
  0   انظر لمصكرة المعبرة قبؿ االجابة00000 كحب الػ0000الميؿ إلى الػ- ن4   
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  0       انظر لمصكرة قبؿ االجابة00000 كالػ00000الميؿ إلى الػ- ن5   

 
 0انظر لمصكرة قبؿ االجابة- 

 
  000000 كحب الػ00000الميؿ إلى الػ- ن6  

 

  0ألش اص نعرفيـ:  كالتقميد 000000الميؿ إلى الػ- ن7  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

اضة.exe  :الميؿ إلى تقكية الجسـ كالشعكر بالقكة العضمية 4-2-1 سة الري ممار
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: يجب عمينا أف ُنفيـ التبلميذ أف العكامؿ التي تساعد عمى تقكية الجسـ ىي-

  0التغذية السميمة- ن1                                              

  0العادات الصحية السميمة- ن2                                              

  0النـك كالراحة- ن3                                              

 0ممارسة بعض أنكاع النشاط الرياضي- ن4                                                   
نبلحظ لدل مراقبة األطفاؿ في سف الطفكلة المتأ رة أف معظـ األلعاب التي يقكمكف بيا ىي  - 57

  0 التي يمتمككنيا كذلؾ مف أجؿ لفت األنظار إلييف00000 الػ00000      استعراض لمػ
  00000إف األطفاؿ ك اصة الذككر منيـ يحاكلكف تناكؿ األطعمة بشراىة لتصبح أجساميـ- 58

  0      كذلؾ مف أحؿ التباىي كاستعراض قكتيـ العضمية
: انظر إلى الصكر المرفقة التالية- 59
 :مف األلعاب التي يميؿ إلييا أطفاؿ الطفكلة المتأ رة ىي -

                     
(  1)                      الصكرة 

  0000000لعبة- ن1          

               
(  2)                    الصكرة 

 0الحبؿ000000لعبة- ن2          



   

- 371-  

 

                  
(  3)                   الصكرة 

  00000 الػ00000لعبة- ن3         
( 4)                 الصكرة 

              000000لعبة الػ- ن4
أ ذ الم تصكف الذيف يعدكف برامج التربية الصحية ىذا الميؿ بعيف االعتبار، لذلؾ نجدىا  - 60

تقكية  - 3تقكية عضبلتيـ،- 2تنشطة أجساميـ،)      تُفيـ التبلميذ أنو يكجد عكامؿ تساعد عمى 
   0(تنمية عضبلتيـ- 4     أجساميـ،

: تركز البرامج الصحية عمى عكامؿ  تساعد عمى تقكية الجسـ ، منيا- 61

                     
          0 السميمة              كتتحقؽ عف طريؽ تناكؿ الغذاء المتكازف000000الػ- ن1    
                         0 الصحية السميمة00000الػ- ن2    

  0 كالراحة00000الػ- ن3
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    0000000 الػ00000ممارسة بعض أنكاع الػ- ن4    

:  الميكؿ المينية4-2-2

 0تكعية التبلميذ بضركرة االىتماـ بالصحة- ن1: يجب ربط التربية الصحية بيذه الميكؿ عف طريؽ   - 

 0تناكليـ أنكاع األطعمة المناسبة- ن2                                                         

 0ممارستيـ الرياضة لممحافظة عمى القكاـ- ن3                                                       

 0االىتماـ بنظافتيـ الش صية- ن4                                            

: انظر إلى الصكر المرفقة- 62

 
(  1(                 )2(                )3(                    )4(                )5 )

                  
(                                     6(                      )7   )

:   كثيران ما يتردد سماع أسماء ىذه الميف عمى لساف التبلميذ عندما يسألكف السؤاؿ اآلتي-  

   عندما تحصؿ عمى الشيادة الثانكية في أم مجاؿ ستتابع دراستؾ لممارسة أم الميف في المستقبؿ 

:     فتككف اإلجابة

(  1 ) كالصكرة 0000000مينة - ن1       
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 ( 5 ) كالصكرة 000000000مينة- ن2        

 ( 7 )كالصكرة 000000000مينة- ن3        

اىتمت برامج التربية الصحية في برامجيا الصحية بربط ىذه الميف بالتربية الصحية كذلؾ عف -63
:  طريؽ 

  000000تكعية التبلميذ بضركرة االىتماـ بالػ- ن1      

  0 المناسبة00000نصحيـ بتناكؿ أنكاع الػ- ن2      

 لممحافظة عمى القكاـ  00000ممارسة الػ- ن3      

  0كعدـ فرؾ العينيف كباأليدم غير النظيفة000000االىتماـ بنظافتيـ الػ- ن4      

  : الميؿ إلى القراءة كاالطالع4-2-3

: يجب استغبلؿ ىذا الميؿ في    - 

     0تزكيد التبلميذ بالقصص التي تتعمؽ بالصحة كالغذاء كبطرؽ مكافحة المرض- ن1              

: انظر إلى الصكرة المرفقة- 64

 
 00000مف  بلؿ النظر إلى الصكرة نعرؼ أف أطفاؿ ىذه المرحمة يتميزكف بالميؿ إلى الػ -      

  0000        كالػ

 00000إف حب األطفاؿ لمقراءة كاالطبلع تـ استغبللو في البرامج الصحية عف طريؽ تزكيدىـ بالػ- 65

                                               0     التي تتعمؽ بالصحة كالغذاء كمكافحة المرض

exe.ة ي العطل قراءة ف ال
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:  الميؿ إلى الجمع كحب االقتناء4-2-4

: يجب استغبلؿ ميؿ التبلميذ لجمع الصكر أك األشياء التي تمثؿ إلييـ معنى معينان في    - 

 0جمع الصكر التي تتعمؽ بالصحة كالمرض كغير ذلؾ- ن1       

 
:                  انظر إلى الصكرة المرفقة- 66

 عند النظر إلى محتكيات حقيبة طفؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة أك المتأ رة فإننا نجد فييا أشياء غير 

 0000  مطمكب اإلتياف بيا إلى الصؼ مف قبؿ المعمـ ، ىذه الظاىرة ُيطمؽ عمييا اسـ الميؿ إلى الػ 

  0 ألشياء  اصة بو00000   كحب الػ

كلككف الميؿ إلى حب الجمع كحب االقتناء مكجكد عند أطفاؿ ىذه المرحمة ، فيجب استغبلؿ  - 67

                                                00000 كالػ0000 الني تتعمؽ بالػ00000      ذلؾ مف قبؿ معمـ الصؼ كالطمب منيـ جمع بعض الػ

:  الميؿ إلى الرسـ كالنحت4-2-5

 0يجب أف يستغؿ ىذا الميؿ عف طريؽ القياـ ببعض األعماؿ الصحية   -

 
  (معارض- 4حدائؽ،- 3مسارح،- 2فنادؽ،-1)تقاـ في الدكؿ العربية كاألجنبية كثير مف الػ - 68

عطائو الجائزة المعمف عنيا   0     لعرض رسكـ قاـ برسميا األطفاؿ النتقاء المميز منيا كا 

نما تقاـ معارض لمػ- 69  0 أيضان 00000ال تقتصر إقامة المعارض لمرسـ فقط كا 
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كالتربية الصحية راعت في برامجيا المكجية لمعسكرات الطبلئع الستغبلؿ الميؿ لمرسـ كالنحت في - 70
التي  (األنشطة الرياضية- 4األعماؿ الصحية،- 3األعماؿ المدرسية،- 2األنشطة الصحية،- 1)بعض 

 0تعكد بالفائدة عمى التبلميذ كأسرىـ كمجتمعيـ

:  الميؿ إلى المعرفة كحب االستطالع4-2-6

 0يستغؿ ىذا الميؿ في إمداد التبلميذ بالمعمكمات كالعادات الصحية السميمة   -

 
  00000 كحب الػ00000ُيبلحظ في فترة الطفكلة المبكرة أف الطفؿ مياؿ دائمان إلى الػ- 71

  0     كنعرؼ ذلؾ مف  بلؿ األسئمة الني يطرحيا دائمان عمى كالديو كمربيو في دار الحضانة

لذلؾ يجب استغبلؿ الميؿ إلى المعرفة كحب االستطبلع المكجكد عند أطفاؿ ىذه المرحمة - 72

   0 السميمة00000 كالعادات الػ00000      بإمدادىـ بػ 

:  الميؿ إلى المحاكاة كالتقميد4-2-7

يجب أف يستغؿ ىذا الميؿ في تقميد المعمـ أك األب في عاداتو الصحية التي تساعد عمى      - 
:       المحافظة عمى الصحة بشكؿ عاـ كػ
  0المشي- ن1                                     
  0األكؿ- ن2                                     

  0 إلخ0000الجمسة الصحية- ن3                                     

يقـك األطفاؿ في مرحمتي الطفكلة المبكرة كالمتأ رة ببعض األلعاب مثؿ القياـ بمعب أدكار  - 73

  0000000 كالػ 000000      الغير مف  بلؿ عمميتي الػ

: انظر إلى الصكر التالية ثـ امؤل الفراغات بما يناسبيا مف كممات -74
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: يقـك األطفاؿ بمحاكاة عدد مف األش اص كتقميدىـ مثؿ - 

                             0 ألنيـ مبلزميف ليـ في المدرسة مف أجؿ تمقي المعرفة كالعادات الصحية السميمة000000الػ- ن1    

                        0 بسبب مبلزمتيـ ليـ في المنزؿ00000 ك000000ككذلؾ- ن2     

إف الم تصيف في التربية الصحية راعكا في تصميـ برامجيا الميؿ إلى المحاكاة كالتقميد   - 75

:       الستغبللو في إكساب األطفاؿ عادات صحية سميمة في

 0  كما يبلحظ في الصكرة000000الػ- ن1                               

 
 0  كما يبلحظ في الصكرتيف التاليتيف0000000الػ- ن2                             
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:  كما نبلحظ ذلؾ في الصكرة التالية00 0000الجمسة الػ - ن3                           

  
 
  :التربية الصحية كالمنزؿ كالمجتمع-5

:    يجب أف تكضع احتياجات المنزؿ كالمجتمع في االعتبار عند 

  0تنظيـ برامج التربية الصحية المدرسية- ن1                                     

:   عمى النحك التالي0ا تيار محتكيات البرامج الصحية- ن2                                     

 0 احتياجات صحية في المنزؿ5-1         

 0احتياجات صحية في المجتمع5-2         

-  2احتياجات المنزؿ فقط،- 1)اجمع الم تصكف في مجاؿ التربية الصحية عمى أف تكضع - 76

في   (احتياجات المنزؿ كالمجتمع- 4متطمبات المنزؿ كالمجتمع،- 3       احتياجات المجتمع فقط،

 0       االعتبار عند إعداد البرامج الصحية

كنظران ألىمية احتياجات المنزؿ كالمجتمع كتأثيرىا في الطفؿ اىتـ الم تصكف بيا عند تنظيـ - 77
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  0لما ليا مف فائدة لتبلميذ ىذه المرحمة00000      برامج التربية الصحية الػ

نما أكدكا ا تيار - 78 إ راج، - 2محتكيات،- 1)لـ ُيكتؼ بتنظيـ برامج صحية تربكية مدرسية كا 

  0البرامج الصحية (طرائؽ- 4أىداؼ،- 3      

- 1)عمييا بحيث تيتـ بػ  يتـ ا تيار محتكيات البرامج الصحية مف قبؿ المسؤكليف كالقائميف- 79
احتياجات صحية في المنزؿ - 3احتياجات صحية في المجتمع ،- 2احتياجات صحية في المنزؿ فقط ،

   0(احتياجات صحية ال عبلقة ليا بالمنزؿ كال المجتمع- 4كالمجتمع،

 :كتضـ ما يمي: احتياجات صحية في المنزؿ 5-1
 0 تكفير حياة عائمية سميمة 5-1-1
 0 مراعاة النكاحي النفسية في معاممة األطفاؿ 5-1-2
 0  تكفير الشركط الصحية في المنزؿ5-1-3

تشمؿ االحتياجات الصحية التي يجب تكافرىا في المنزؿ كالتي يحتاجيا كؿ طفؿ ليبدأ حياة  - 80

:         صحية سميمة عمى

  0سميمة (أسرية- 4عائمية،-3مدرسية،- 2اجتماعية،- 1 )تكفير حياة - ن1         

 0في معاممة األطفاؿ (النفسية- 4العقمية،-3الجنسية،- 2البنيكية،- 1)مراعاة النكاحي -  ن2

  0 في المنزؿ ليككف  اليان مف األمراض00000تكفير الشركط الػ- ن3

  

:   تكفير حياة عاامية سميمة5-1-1

          إف الحياة العائمية المستقرة التي يسكدىا السعادة كاليدكء كالعطؼ تؤثر بشكؿ إيجابي في  

  0         صحة التبلميذ النفسية

 في حياة األطفاؿ بسبب فقداف 000000إف المشاكؿ األسرية التي تنشأ بيف األبكيف ليا تأثير - 81

  0      السعادة كاليدكء كالعطؼ

سعيدة،، - 2غير مستقرة- 1)نتيجة لممشاكؿ األسرية الحاصمة بيف الكالديف تككف الحياة العائمية - 82
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  0 (مستقرة- 4 مستقرة،3      

    000000كيؤدم عدـ االستقرار إلى تأثير سمبي في صحة األطفاؿ الػ- 83

أكدت برامج التربية الصحية عمى تكفير حياة عائمية مستقرة يسكدىا السعادة كاليدكء كالعطؼ   - 84

  0 في صحة التبلميذ النفسية000000      لمحصكؿ عمى تأثير 

:  مراعاة النكاحي النفسية في معاممة األطفاؿ5-1-2 

  0عدـ المفاضمة الكاضحة بيف اإل كة كاأل كات- ن1:            كتتمثؿ في

  0عدـ التدليؿ الزائد- ن2                       

 0عدـ القسكة التي تؤدم إلى اإلضرار بيـ أك التي تكلد العقد النفسية لدييـ- ن3                      

إف كجكد أبكيف متفاىميف سعيديف يقـك بدكر ميـ في صحة التبلميذ النفسية ، كلكف تكجد  - 85

:        أمكر أ رل تؤثر فييـ نفسيان نذكر منيا

- 3اإل كة كاأل كات،- 2اإل كة كأطفاؿ الجيراف،- 1)عدـ المفاضمة الكاضحة بيف - ن1          

في معاممة األطفاؿ،فمثبلن عند شراء ألعاب   (اإل كة فقط- 4               أطفاؿ الجيراف كاإل كة،

  0               لطفؿ با تياره بينما أ يو ُيؤتى لو باأللعاب بدكف ا تياره

طفؿ عف أ تو أك   (مكافأة -4تكريـ،- 3تمييز،- 2تدليؿ،- 1)يمجأ األىؿ أحيانان إلى - ن2          

  0               أ يو فيذا ينعكس سمبيان عمى نفسية الطفؿ غير المدلؿ 

 التي تؤدم إلى اإلضرار بيـ  000000يمجأ األبكاف أحيانان إلى معاممة األطفاؿ بالػ- ن3          

   0               كىذا بدكره يكلد العقد النفسية

:  كيتحقؽ ذلؾ بػ: تكفير الشركط الصحية في المنزؿ5-1-3   

  0النظافة- ن1                      

  0االتساع- ن2                     

  0االضاءة- ن3                     
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  0د كؿ الشمس- ن4                    

 0 إلخ000الت مص مف القمامة كالفضبلت- ن5                    

 0       كىذا بدكره يساعد عمى إكساب التبلميذ العادات الصحية

ال تقتصر االحتياجات الصحية في المنزؿ عمى تكفير الحياة العائمية السميمة ، كمراعاة  - 86

نما يجب تكفير  -  3الشركط ، - 2األدكات ،-1)       النكاحي النفسية في معاممة األطفاؿ كا 

 0الصحية في المنزؿ (النباتات- 4       المتطمبات،

: إف الشركط الصحية الكاجب تكافرىا في المنزؿ ىي- 87

  0 التي تتحقؽ بإزالة األكساخ000000الػ- ن1     

  0 لتأميف حديقة تحيط بو كغرفة لكؿ فرد00000الػ- ن2      

  0 الجيدة التي تتكافر عف طريؽ التكزيع المناسب لممصابيح الكيربائية00000الػ- ن3    

 لكافة الغرؼ ، ألف البيت الذم تد مو الشمس ال يد مو طبيب إشارة إلى  000000د كؿ الػ- ن4    

   0        أىمية د كؿ الشمس إلى المنزؿ

 0  كالفضبلت ، المسببة لكجكد الحشرات  كالذباب كالصراصير000000الت مص مف الػ- ن5     

ضاءة كد كؿ الشمس إليو  - 88 كعندما تتكفر الشركط الصحية في المنزؿ مف نظافة كاتساع كا 

 اؿ 000000       كالت مص مف القمامة كالفضبلت ، كيتعكد األطفاؿ عمييا يكتسبكف بذلؾ الػ

 0 السميمة000000       ػ

   بجانب اإلجابة الصحيحة ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 89

شارة     :  بجانب اإلجابة الغمطx     كا 

ىؿ يعد االتساع : عندما نطمب مف التمميذ أف يجيبنا بكممة صح أك  طأ عف السؤاؿ التالي - ن1     

 0          في مساحة المنزؿ مف الشركط الصحية لممنزؿ فيجيب بكممة  طأ

  0إف العقد النفسية تظير عند األطفاؿ نتيجة قسكة األبكيف- ن2    
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  0عند تنظيـ برامج التربية الصحية يجب أ ذ االحتياجات الصحية المنزلية فقط بعيف االعتبار - ن3    

     0يسبب عدـ الت مص مف القمامة كالفضبلت يكميان مف المنزؿ في انتشار  الحشرات الضارة فيو- ن4    

  0ال يؤثر استقرار األسرة أك عدـ استقرارىا في الصحة النفسية لمتبلميذ- ن5    

:  احتياجات صحية في المجتمع5-2

 0تكفير المياه النقية كالت مص مف القمامة كالفضبلت بالطرؽ السميمة 5-2-1      

   0صحة األغذية كفحصيا5-2-2     

 0 األمف كالسبلمة كالكقاية مف الحكادث5-2-3    

 0 كاألغبرة كأثرىا في صحة االنساف إيجاد حمكؿ لمشكمة الغازات5-2-4    

 0 تكفير اإلمكانات البلزمة لممارسة بعض ألكاف النشاط التركيحي5-2-5    

نما تيتـ - 90  ال تقتصر اىتمامات برامج التربية الصحية عمى االحتياجات الصحية في المنزؿ ، كا 

:       أيضان باالحتياجات الصحية في المجتمع ، مف ىذه االحتياجات نذكر

 كالفضبلت بالطرؽ السميمة، كما ىك مكضح 00000 التقية كالت مص مف الػ000000تكفير الػ- ن1    
  0بالصكر التالية
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  0كالصكر اآلتية تكضح ذلؾ0 كفحصيا 000000صحة الػ- ن2

             
 000000األمف كالسبلمة كالكقاية مف الػ- ن3

                                                              
  0             التقيد بإشارات المركر يقي مف الحكادث

 0 االنساف0000 كأثرىا في 00000 كالػ00000تبياف مضار الػ- ن4
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   0صكر لمغازات المنبعثة مف المصانع  كصكرة لؤلغبرة

 0 مف أجؿ التركيح عف التفس00000تكفير اإلمكانات البلزمة لممارسة بعض ألكاف النشاط الػ- ن5

                 
: تكفير المياه النقية كالتخمص مف القمامة كالفضالت بالطرؽ السممية كيجب أف5-2-1     

تيتـ البرامج المدرسية بإيضاح أىمية ىذه االحتياجات كاأل طار التي تنشأ نتيجة  - ن1              

 0                  اإلىماؿ في ىذه الشركط

يشغؿ االحتياج إلى تكفير المياه النقية كالت مص مف القمامة بالطرؽ السميمة حيزان كبيران مف  - 91

 0 ليا000000      برامج التربية الصحية ، المكجية لمتبلميذ لمعرفة األضرار الناشئة نتيجة الػ

 000000يجب أف نكضح لمتبلميذ العبلقة بيف نشكء المرض كالمياه غير - 92

:  انظر إلى الصكر المرفقة- 93

                                     
         صكرة ذبابة                         صكرة بعكضة                     صكرة صرصكر                                   

 مثؿ الصراصير كالذباب كالبعكض  00000يؤدم  عدـ إزالة القمامة كالفضبلت إلى انتشار الػ  - 

   0000  التي تسبب العديد مف الػ

:   صحة األغذية كفحصيا5-2-2    

  0كنظافتيمايجب أف يدرؾ التبلميذ أىمية سبلمة الطعاـ كالشراب - ن1          

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.alsalah.org/images/reyad12.jpg&imgrefurl=http://www.alsalah.org/reyad_album.htm&h=189&w=267&sz=23&tbnid=Y2ki2iL5YikJ:&tbnh=76&tbnw=108&hl=ar&start=37&prev=/images?q=%D8%A7%D9%84%D8
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طريقة لمكقاية مف األمراض التي تنتقؿ عف   نظافتيماتعد سبلمة الطعاـ كالشراب ك- ن2          

 0               طريؽ الطعاـ كالشراب

إف الحاجة إلى المياه النقية كالت مص مف القمامة ليست فقط ىي االحتياجات الصحية في  - 94

نما ىناؾ احتياجات أ رل مثؿ    0 كفحصيا00000  الػ 0000       المجتمع  كا 

كيتـ تبياف أىمية صحة األغذية كفحصيا لمتبلميذ مف  بلؿ الشرح ليـ عف أثر أىمية  - 95

  0 كنظافتيما ككيفية انعكاسيا عمى صحتيـ00000 كالػ00000     سبلمة الػ

يبيف المعمـ لتبلمذتو أف المحافظة عمى سبلمة الطعاـ كالشراب كنظافتيما ىك الطريقة  - 96

 0 التي تنتقؿ عف طريؽ الطعاـ كالشراب00000 مف الػ000000     الصحيحة  لمػ

:   األمف كالسالمة كالكقاية مف الحكادث5-2-3    

 0مشكمة الحكادث في المجتمع- ن1:               تبصير التبلميذ بمدل أىمية

 0مسبباتيا- ن2                                              

    0ما يجب إتباعو لمحد كالكقاية منيا- ن3                                              

: انظر إلى مجمكعة الصكر المرفقة- 97

       
             أ                                       ب                                    ت 

 الصكر السابقة مجمكعة مف الحكادث التي تقع في المجتمع  إلىنبلحظ مف  بلؿ النظر    - 

نتيجة األضرار المادية  00000     الذم نعيش فيو ، ككجكد مثؿ ىذه الحكادث يؤدم إلى
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   0    كالبشرية الني  تنشأ عنيا

ال يكفي أف يشرح المعمـ لتبلمذتو عف األضرار التي ت مفيا الحكادث كالمشكبلت التي تنشأ   - 98

 (األكقات- 4الظركؼ،- 3األسباب،- 2األماكف،- 1)     عنيا بؿ يجب عميو أف يبف ليـ ما ىي 

  0     التي تؤدم لحدكثيا

: إف األمثمة كثيرة عف األسباب التي تؤدم إلى كقكع الحكادث نذكر منيا- 99

  0 المركرية يمكف أف يؤدم إلى الحكادث00000عبكر التمميذ لمشارع بدكف أف يتقيد بالػ- ن1     

  0 السيارة عف الحد المسكح بو لمسائؽ يمكف أف يؤدم لكقكع الحكادث00000زيادة - ن2     

 المسمكح بو لمحمكالت التي ينقميا بسيارتو يمكف أف يؤدم  00000عدـ تقيد السائؽ بالػ- ن3     

 0        إلى كقكع الحكادث

 سيارتو  000000إف الطريؽ المعبد بشكؿ سيء يككف سببان في عدـ سيطرة السائؽ عمى- ن4    

    0         مما يككف سببان في اصطداـ سيارتو بعائؽ يؤدم لكقكع حادث

  000000إف النعاس الذم يصيب السائؽ بسبب قمة النـك يؤدم لعدـ سيطرتو عمى- ن5   

  0        السيارة مما يككف سببان في كقكع الحادث

بعد انتياء المعمـ مف تكضيح األسباب التي تؤدم إلى كقكع الحكادث، يقكـ بشرح ما يجب  - 100

                 0 مف حدكثيا00000 كالػ00000       عمييـ إتباعو  لمػ

:  كالغبار كأثرىا عمى صحة اإلنسافالغازات5-2-4   

  0انتشار الغبار التي تنقميا الرياح: - يؤثر كؿ مف           

 0انبعاث الغازات السامة مف المصانع كالسيارات كالحرائؽ                         - 

  0        عمى صحة االنساف

: انظر الصكر المرفقة التالية- 101
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مف المصانع    (No2)ك  (No)ك (co2  ) ك (co  )إف انبعاث الغازات السامة كا     - 

اليكاء  (تدفئة- 4تجرثـ،- 3تمكث،- 2تنقية، - 1) إلخ يؤدم إلى 0000      كالسيارات كالحرائؽ

  0     كىذا بدكره يؤثر عمى الحالة الصحية لؤلفراد

كيشارؾ في تمكث اليكاء أيضان األغبرة في الشكارع غير النظيفة  التي تنقميا الرياح  - 102

المسببة   (ب ار الماء- 4الجراثيـ،- 3حبات الطمع،-2البذكر،- 1)       إلى أماكف عدة حاممة معيا 

   0      لؤلمراض

 البيئية لتبيف لمتبلميذ الم اطر 00000إف برامج التربية الصحية تضيء عمى ىذه الػ- 103

   0       الناتجة عنيا كالمؤثرة في صحة االنساف

نما يجب عمى المعمـ  - 104 ال يكتفي بعرض المشكبلت الناتجة عف الغازات السامة كاألغبرة كا 

  (مؤتمرات- 4دراسات،- 3مشركعات،- 2كاجبات،- 1)        مشاركة التبلميذ عف طريؽ 

  0        صحية تعالج ىذه المشكبلت

:  مثؿ: تكفير اإلمكانات الالزمة لممارسة بعض ألكاف النشاط التركيحي5-2-5   

  0التركيح الرياضي                       - 

  0 إلخ0000التركيح الثقافي                  - 

:  كيجب إظيار أىمية تكفير ىذه التركيحات في مساعدة األفراد عمى

  0تحسيف صحتيـ- ن1                      

 0شغؿ أكقات فراغيـ بما يعكد عمييـ كعمى المجتمع بالفائدة- ن2                      
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أنكاع    - 1)يحتاج التبلميذ إلى تكفير اإلمكانات البلزمة مف قبؿ مدرستيـ لممارسة بعض - 105

ألكاف النشاط   - 4ألكاع النشاط الفني،- 3ألكاف النشاط التربكم،- 2        النشاط المعرفي،

 0الذم يحتاجكف إليو (       التركيحي

نما عمى ألكاف عدة نذكر منيا- 106   :ال يقتصر النشاط التركيحي عمى لكف كاحد كا 

        كما ىك مكضح بالصكرة المرفقة000000التركيح الػ- ن1      

 
:  العممية المدرسية كما يظير بالصكرة اآلتية0000التركيح عف طريؽ الػ- ن2      

 

 
لزيادة معمكماتيـ الثقافية عف مكضكع عممي لو عبلقة بالبيئة التي   000000التركيح الػ- ن3       

     0 كالصكرة المرفقة تعبر عنو 0            يعيشكف فييا
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    كذلؾ عف طريؽ إقامة المباريات ، كالصكرة اآلتية تعبر عف بعض 00000التركيح الػ- ن4        

 0أنكاع ىذه المباريات

 
: إف االىتماـ بتكفير ىذه التركيحات لمتبلميذ مف أجؿ مساعدتيـ عمى- 107

  0(صحتيـ- 4معرفتيـ ،- 3ثقافتيـ ،- 2دراستيـ ،- 1)تحسيف - ن1         

  0 فراغيـ بما يعكد عمييـ كعمى المجتمع بالفائدة000000شغؿ - ن2         

   بجانب اإلجابة الصحيحة  ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 108

شارة            :  بجانب اإلجابة الغمطxكا 

   0طريقيما عندما نيتـ بسبلمة الطعاـ كالشراب كنظافتيما نقي أنفسنا مف األمراض التي تنتقؿ عف- ن1  

  0ليس مف الضركرم التقيد بالمكحات المركرية المكجكدة عمى الطرقات لحماية أنفسنا مف الحكادث- ن2  

إف ما يقـك بو عماؿ النظافة ىك عمؿ يعكد بالفائدة عمى جميع أبناء المجتمع لما لبقاء القمامة  - ن3 

   0      كالفضبلت في الشكارع مف أثر في انتشار األمراض

  0إف القياـ بعممية التشجير يساعد في الت مص الجزئي مف تمكث اليكاء الناتج عف المصانع- ن4 

  0إف التكعية المركرية تقع عمى عاتؽ رجاؿ المركر فقط- ن5 
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  0يجب عمى التبلميذ التقيد بإشارات المركر لمكقاية مف حكادث المركر كافة- ن6 

نما إضاعة لمكقت- ن7    0ال ُتعد إقامة المباريات الرياضية بيف المدارس ذات فائدة ، كا 

مف أجؿ نصح المشاة كتكعيتيـ تكضع ليـ بعض الممصقات عمى الطرقات مكتكبان عمى إحداىا -  ن8 

  0في التأني السبلمة كفي العجمة الندامة:      العبارة التالية 

: التربية الصحية كالعمميات العقمية العميا- 6

ىي تمؾ األشياء التي يتميز بيا اإلنساف عف الحيكاف ألنو أرقى الم مكقات  : العمميات العقمية     - 

 0       في سمـ التطكر

  0يتميز عقؿ اإلنساف بالقدرة عمى القياـ بعمميات عقمية معقدة تفرؽ بينو كبيف الحيكاف     - 

: ُتعرؼ العمميات العقمية العميا بأنيا- 109

الحيكاف  - 3الحيكاف عف النبات،- 2اإلنساف عف النبات،- 1)            تمؾ األشياء التي يتميز بيا 

 0(اإلنساف عف الحيكاف- 4            عف الحشرات،

-  2تطكر،- 1)إف ما يميز اإلنساف عف الحيكاف ، ككنو أرقى الم مكقات في سمـ الػ - 110

   0(معرفة- 4إبداع،- 3        ثقافة،

جراحية  - 1)يرجع تميز عقؿ اإلنساف عف عقؿ الحيكاف بسبب قدرتو عمى القياـ بعمميات - 111

  0تفرؽ بينو كبيف الحيكاف (ىندسية معمارية- 4مجيرية معقدة،- 3عقمية معقدة،- 2        طيرة،

-  3 مس،- 2أربع- 1):ىيإف عدد العمميات العقمية المعقدة التي تميز اإلنساف عف الحيكاف - 112

  0عمميات(سبع- 4       ست،

: انظر إلى الصكرة المرفقة-113
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: إف العمميات العقمية التي يقـك بيا عقؿ اإلنساف كيتميز بيا عف الحيكاف ىي- 

  00000الػ- ن1           

  0 كىك عكس التذكر00000الػ- ن2           

  00000الػ- ن3           

  0 نحس بكؿ ما يجرم حكلنا00000الػ- ن4           

 0 يستعرض بيا المكاقؼ السابقة 00000الػ- ن5          

:  التذكر كالنسياف6-1

  0ىك إظيار الدالالت عمى التأثر بشيء مف الماضي: التذكر6-1-1

:  يتميز التذكر بػ6-1-1-1

  0قد يككف ىذا التذكر كامبلن أك غير كامؿ- ن1                

  0ت تمؼ نسبة ىذا التذكر مف فرد آل ر- ن2                

  0ت تمؼ نسبة التذكر في الفرد نفسو طبقان لعكامؿ كثيرة- ن3                

: انظر إلى الصكرة المرفقة-114

 
عدـ التأثر  - 2التأثر بشيء مف الحاضر،- 1)إظيار الدالالت عمى :  ُيعرؼ التذكر بأنو

 0(عدـ التأثر بشيء مف الماضي- 4التأثر بشيء مف الماضي،- 3       بشيء مف الحاضر،

كامبلن أك غير  - 4كامبلن نكعان ما،- 3ناقصان،- 2كامبلن،- 1)قد يككف : يتميز التذكر بأنو- 115

 0(       كامؿ

إذا شاىد فرداف فيممان سينمائيان، كأردنا أف يركم كؿ متيما لنا ذلؾ الفيمـ ، فنجد أف ركاية  - 116
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  000000 لػ0000ت تمؼ نسبة التذكر مف:        األكؿ ت تمؼ عف ركاية الثاني فنقكؿ

عندما ُيسجؿ لقاء مع أحد األفراد حكؿ حادثة حدثت معو كبعد فترة أجرم لقاء آ ر معو - 117

إف نسبة التذكر :         كسؤؿ نفس السؤاؿ فإننا نجد أف إجابتو ا تمفت عف إجابتو األكلى ، فنقكؿ

     0 كثيرة أثرت فيو00000       عند الفرد ت تمؼ طبقان لػ

  

 0 ىك عدـ إظيار الدالالت عمى التأثر بشيء مف الماضي:النسياف6-1-2

: يتميز النسياف بػ6-1-2-1

  0ت تمؼ درجة النسياف عند اإلنساف مف مادة أل رل يتعمميا الفرد- ن1              

كمما كانت المادة التي يتعمميا الفرد ذات معنى كتحتؿ أىمية بالنسبة لو فإف - ن2              

  0                  سرعة نسيانيا تككف أقؿ

   0إف المقاطع التي ال معنى ليا ، سرعة نسيانيا كبيرة- ن3              

 0 بشيء مف الماضي000000عدـ إظيار الدالالت عمى الػ: ُيعرؼ النسياف بأنو- 118

أف التذكر كالنسياف عمميتاف عقميتاف : بعد معرفة تعريؼ كؿ مف التذكر كالنسياف ، يمكننا القكؿ - 119

 0ألف كؿ منيما عكس األ رل00000000       

: يتميز النسياف بصفات عدة منيا- 120

ينشرىا،  - 3يقرأىا،- 2يتعمميا،- 1)ت تمؼ درجة النسياف عند اإلنساف مف مادة أل رل - ن1       

  0الفرد (يفسرىا- 4           

 كتحتؿ أىمية بالنسبة لو فإف سرعة 00000إف المادة التي يتعمميا الفرد عندما تككف ذات- ن2       

 00000           نسيانيا تككف

 0000 ليا فإف سرعة نسيانيا0000عندما يككف ال (النصية،الشعرية،المكسيقية )إف المقاطع - ن3      

: أسباب النسياف6-1-2-1
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  0النسياف لعدـ االستعماؿ- ن1          

 0النسياف بالكؼ المضاد الذم يتكلد نتيجة التعب أك األلـ الذم يمحؽ بالجسـ- ن2          

  0النسياف لكجكد دافع- ن3          

  ( مسة أسباب- 4أربعة أسباب ، - 3ثبلثة أسباب ، - 2سببيف ، - 1)يكجد عند اإلنساف - 121

 0        لمنسياف

: يحدث النسياف نتيجة ثبلثة أسباب ىي- 122

 (لقمة االستعماؿ- 4لبلستعماؿ الكثير،- 3بسبب االستعماؿ،- 2لعدـ االستعماؿ،- 1)النسياف - ن1      

بسبب التعب الشديد أك األلـ الشديد الذم يمحؽ بالجسـ كيسمى : كمف أسباب النسياف أيضان - ن2        

 000000 الػ000000            النسياف بػ الػ

                            0(إصابة- 4مرض،- 3مؤثر،- 2دافع،- 1)ىك النسياف لكجكد :كالسبب الثالث لمنسياف - ن3       

: التذكر كالنسياف كالتربية الصحية6-1-2-2

  0كمما كانت الفرصة مييأة لتكرار ممارسة العادات الصحية قمت عممية النسياف ، كزاد تذكرىا- 

كمما تييأت الفرص تمك الفرص لمتعرؼ عمى المشكبلت الصحية كاألمراض المعدية كأعراضيا  - 

  0   كطرائؽ مكافحتيا ساعد ذلؾ عمى تذكرىا

مداد اإلفراد بالمعمكمات الصحية عمى تذكرىا-   0يساعد زيادة نشر الكعي الصحي كا 

إف تكرار ممارسة العادات الصحية االيجابية كمما تييأت الفرصة لتكرارىا مف قبؿ  - 123

 0ىا00000ىا ، كزادت عممية 00000       األفراد، قمت عممية 

إف تعريؼ األفراد عمى المشكبلت الصحية كمما تييأت الفرصة تمك الفرصة لذلؾ ، كمف ثـ - 124

   0ىا000000        تعريفيـ عمى األمراض المعدية كأعراضيا كطرائؽ مكافحتيا ساعدىـ ىذا عمى 

مدادىـ بالمعمكمات الصحية  باستمرار يساعدىـ - 125 إف زيادة نشر الكعي الصحي عند األفراد كا 

ىا 0000      ىذا عمى 
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: اإلحساس-6-2

  0ىك أبسط عممية نفسية  - 

  0النعكاس العكامؿ ال ارجية كالدا مية التي تؤثر في االنساف - 

  0كالتي تؤثر تأثيران مباشران في حكاسو - 

 التي 00000 كالػ000000 النعكاس العكامؿ الػ000000أبسط عممية: ُيعرؼ اإلحساس بأنو- 126

  000000 في 0000 حيث تؤثر تأثيران 000000      تؤثر في الػ

:  كيؼ نحس بكؿ ما يدكر حكلنا6-2-1

  0نست دـ طرقان م تمفة لمتعرؼ عمى األشياء مف حكلنا كاإلحساس بيا-    

يست دـ اإلنساف العيف أك األذف أك األنؼ أك المساف أك الجمد لنقؿ إحساسات البصر أك السمع أك   - 

  000    الشـ أك التذكؽ أك الممس ك األلـ

  0يحس اإلنساف بأشياء تأتي إليو مف  ارج جسمو، أم مف البيئة ال ارجية - 

 0يحس اإلنساف بأشياء تأتي إليو مف دا ؿ جسمو، أم مف البيئة الدا مية - 

تشكؿ أعضاء الحس لدل اإلنساف المنافذ الرئيسية التي تكصؿ إليو المؤثرات الم تمفة كبدكنيا ال   - 

 0  يتفاعؿ مع بيئتو تفاعبلن سميمان 

  (األشياء- 4الحيكانات،- 3النباتات،- 2األش اص،- 1)نست دـ طرقان م تمفة لمتعرؼ عمى - 127

  0    كاإلحساس بيا

: انظر إلى الصكرة قبؿ إمبلء الفراغ - 128

  000000 لنقؿ إحساس 0000000- ن1:يست دـ اإلنساف     - 

  0000000لنقؿ إحساس 0000000- ن2                       
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  0000000     لنقؿ إحساس 0000000- ن3                       

 0 كاأللـ0000  لنقؿ إحساس 0000000-ن4                      

  00000000    لتقؿ إحساس   0000000- ن5                     

 0000000 الػ00000يحس اإلنساف بأشياء تأتي إليو مف  ارج جسمو أم مف الػ- 129

   00000 الػ00000كيحس اإلنساف أيضان بأشياء تأتي إليو مف دا ؿ جسمو أم مف الػ- 130

 00000 الرئيسية التي تكصؿ إليو الػ00000تشكؿ أعضاء الحس عند اإلنساف الػ- 131

  0      الم تمفة ليتفاعؿ مع بيئتو تفاعبلن سميمان 

 : التربية الصحية كالحكاس6-2-2

  0تست دـ الحكاس لمتعرؼ عمى كؿ ما يدكر في البيئة ال ارجية في مجاؿ التربية الصحية  - 

كفيما يتعمؽ بالصحة كالتربية الصحية فرؤية أك سمع شيء  اص عف انتشار مرض أك كباء في  - 

زاء مجتمعو الذم يعيش فيو لمقضاء     المجتمع يجعؿ الفرد قادران عمى التصرؼ الصحيح إزاء نفسو كا 

 0   عمى ىذا المرض

إف إحساس الفرد باأللـ أك الصداع أك ارتفاع الحرارة أك غيرىا يدعكه إلى عرض نفسو عمى الطبيب  - 

 0  لعمؿ البلـز في الكقت المناسب

 :قـ بعممتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي -132

 ألـ  ،  - مجتمع   ،  ح- طبيب      ،    ج- مرض    ،   ث- سمع   ،   ت- بيئة  ،    ب - أ
 0إحساس- حكاس ،  س-   ز0صحية - صحة    ،   ر- إزاء    ،    ذ-    د0صحيح- خ

 ال ارجية في كؿ المجاالت  00000 اإلنساف لمتعرؼ عمى كؿ ما يدكر في الػ00000تست دـ  - ن1

  00000  كىنا في محاؿ التربية الػ
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 أك  0000 شيء  اص عف00000 كالتربية الصحية فرؤية أك 00000كفيما يتعمؽ بالػ- ن2

 مجتمعو  00000 إزاء نفسو ك0000 يجعؿ الفرد قادران عمى التصرؼ الػ 00000    كباء في الػ

  0    ألنو يتذكر عند ذلؾ ما يجب أف يفعمو

إف تكرار سماع المعمكمات عف األمراض عف طريؽ الصحة كالتربية الصحية يجعؿ الفرد عندما - ن3

 لعمؿ 00000 أك صداع أك ارتفاع الحرارة في جسمو فإنو يعرض نفسو عمى الػ00000   يشعر بػ

 0  البلـز في الكقت المناسب

:  اإلدراؾ6-3

  0ىك عممية تتضمف التأثير في األعضاء الحسية بمؤثرات معينة        - 

  0كيقـك الفرد بإعطاء تفسير كتحديد ليذه المؤثرات       - 

  0كتسمى عممية التفسير كالتحديد اإلدراؾ       - 

- 3الحركية،- 2الممسية،- 1)عممية تتضمف التأثير في األعضاء : ُيعرؼ اإلدراؾ بأنو- 133
 0بمؤثرات معينة (الحسية- 4الذكقية،

معنى  - 1)كبعد أف يتـ التأثير في األعضاء الحسية عند الفرد فإنو يقـك بدكره بإعطاء - 134

  0ليده المؤثرات (تحديدان فقط- 4تفسيران فقط،- 3تفسير كتحديد،- 2       كتفسير،

  000000تسمى عممية التفسير كالتحديد التي يقـك بيا الفرد بالػ- 135

 :قـ بعممتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 136

األذف ، ح   - ، ج (مكرر)تفسير- العيف ، ث- ، ت (مكرر)أعضاء حسية - الجمد ،  ب - أ
 0مؤثر- ، د (مكرر)تحديد - ، خ (مكرر)    اإلدراؾ

 00000         0000ك0000عند الفرد         يقـك الفرد بػ0000 0000         00000- ن1

 0000صكت          - ن2 

                                 00000          00000 ك000000                    0  000     صكرة          
 00000    00لمس     
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:  تفسير الفرد لممؤثرات عمى األعضاء الحسية  يتكقؼ عمى6-3-1

  0عمى المؤثرات نفسيا- ن1       

  0عمى الفرد نفسو تبعان التجاىات الفرد ك براتو كقيمو كذكرياتو- ن2       

  0عمى أفكار الفرد كثقافتو كدكافعو- ن3       

  0تفاعؿ الفرد مع بيئتو االجتماعية التي عاش فييا- ن4      

: يتكقؼ تفسير الفرد لممؤثرات عمى أعضائو الحسية عمى عكامؿ عدة ىي- 137

  0 نفسيا المؤثرة عمى األعضاء الحسية 000000عمى الػ- ن1          

  0 التي مر بيا000000 نفسو تبعان التجاىاتو ك براتو كقيمو ك00000عمى الػ- ن2          

  0 كدكافع الفرد0000عمى أفكار ك- ن3          

  0 معيا0000 التي عاش فييا ك00000عمى البيئة الػ- ن4          

:  اإلدراؾ كالتربية الصحية6-3-2

  0عممية اإلدراؾ تمثؿ جانبان ميمان في مجاؿ التربية الصحية     - 

كمما أدرؾ أفراد المجتمع المشكمة الصحية التي تيددىـ ك طرىا عمى حياتيـ ، كانكا أكثر     - 

  0    تعاكنان كفاعمية لمقضاء عمييا كالعكس بالعكس

غير ميـ في مجاؿ التربية - 1)إف عممية اإلدراؾ كبقية العمميات العقمية األ رل تمثؿ جانبان - 138

-   4ميـ كثيران في مجاؿ التربية الغذائية،- 3ميـ في مجاؿ التربية الرياضية،- 2       االجتماعية،

 0(       ميـ في مجاؿ التربية الصحية

كلككف الدكر الميـ الذم تقـك بو عممية اإلدراؾ في التربية الصحية نجد أف أفراد المجتمع كمما  - 139

 0000 الصحية التي تيدد حياتيـ، كانكا أكثر تعاكنان كفاعمية لؿ000000       أدرككا  طر الػ

  0      عمييا كالعكس بالعكس

:  التصكر6-4
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  0ىك انعكاس األشياء التي سبؽ لمفرد إدراكيا كالتي تؤثر فيو لحظة تصكرىا     - 

  0يككف التصكر أقؿ في درجة الكضكح عف اإلدراؾ     - 

  0يتميز التصكر بعدـ الثبات ككذلؾ بالتغير مف كقت آل ر     - 

لـ يسبؽ لمفرد إدراكيا، - 2سبؽ لمفرد إدراكيا،- 1)انعكاس األشياء التي : ُيعرؼ التصكر بأنو- 140

  0كالتي تؤثر فيو لحظة تصكرىا (سبؽ لمفرد رؤيتيا، لـ يسبؽ لمفرد رؤيتيا- 3       

في درجة   (أكثر بكثير- 4أقؿ بكثير،- 3أكثر،- 2أقؿ ،- 1): يتميز التصكر عف اإلدراؾ بأنو- 141

   0       الكضكح عف االدراؾ

نما بػ - 142 الثبات كعدـ - 1)ال يقتصر تميز التصكر عف اإلدراؾ بأنو أقؿ في درجة الكضكح كا 
التغير، 

 0مف كقت آل ر (عدـ الثبات كالتغير- 4عدـ التغير - 3التغير،- 2        

:  أىمية التصكر في حياة األفراد6-4-1

  0 يقكـ التصكر بدكر ميـ في حياة األفراد إذ بدكنو يصبح الفرد مرتبطان باألشياء المجردة فقط

      0 فقط0000 ، فالفرد يصبح بدكنو مرتبطان باألشياء الػ0000إف لمتصكر أثر ميـ في حياة الػ- 143

يكجد مكاىب عدة يمتمكيا اإلنساف يمثؿ التصكر أساس كجكدىا مف ىذه المكاىب  - 144

  0 التي تككف  اصة بالشعراء 000000مكىبة الػ-  ن 1:        نذكر منيا

  0 التي يقـك بيا المؤلفكف000000مكىبة الػ-  ن 2                 

  0 التي يقكـ بيا ميندسي العمارة00000مكىبة التصميـ الػ-  ن 3                 

:  أنكاع التصكر6-4-2

  0تصكر بصرم- ن1     

  0تصكر سمعي- ن2     

  0تصكر لمسي- ن3     
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  0تصكر حركي- ن4     

 0تصكر ألكثر مف نكع كلكف تككف السيادة لنكع كاحد ُيعرؼ التصكر باسمو- ن5     

:       لعممية التصكر التي تميز اإلنساف عف الحيكاف كبقية العمميات العقمية أنكاع كىذه األنكاع ىي- 145

  0 يككف عند رؤية شيء ما000000تصكر- ن1      

  0 يحدث عندما يسمع الفرد صكت يجعمو يتصكر الشيء الذم صدر عنو00000تصكر- ن2     

 يحدث مف  بلؿ لمس الفرد لؤلشياء أك مف  بلؿ أحد يممسو فيتعرؼ عميو عند  0000تصكر- ن3     

            0        ذلؾ

 يحدث عندما يذكر أماـ الفرد أسماء أشياء تتميز بحركتيا مثبلن عندما ُيقاؿ  00000تصكر- ن4    

  0       مرجكحة فاف الفرد يتصكر حركتييا 

 مف أنكاع التصكر التي ذكرت سابقان في آف كاحد كلكف تككف السيادة  000000تصكر ألكثر مف- ن5    

  0 باسمو00000        لنكع كاحد ىك الغالب كلذا يسمى الػ

:  التصكر كالتربية الصحية6-4-3

إف التصكر يفيد في برامج التربية الصحية مف  بلؿ جعؿ الفرد يصبح أكثر تحمسان كتقببلن         - 
 0          لبرامج التربية الصحية كمشركعاتيا في المجتمع 

يجابية كأكثر التزامان بينو كبيف نفسو بممارسة السمكؾ الصحي-          0يصبح الفرد أكثر تعاكنان كا 
يمكف لمفرد أف يتصكر كيؼ تككف الحياة إذا ما انتشرت األكبئة كاألمراض المعدية بشكؿ ييدد         - 

  0         الحياة
   0يجب مكافحة الذباب كبعض الحشرات كالقضاء عمييا ألنيا عكامؿ انتقاؿ األمراض        - 

 :قـ بعممتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 146

مشركعات - صحية ، خ- إيجابية ، ح- انتقاؿ ، ج- حياة ، ث- تصكر ، ت- مكافحة ، ب-       أ

  0سمبية - سمكؾ ، ز- يتصكر ، ر- أمراض ، ذ-       د

 أكثر تحمسان كتقببلن لبرامج مف  بلؿ جعؿ الفرد00000 في برامج التربية الػ000000يفيد الػ- ن1  
التربية 
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 كأكثر التزامان بينو كبيف 00000فيصبح الفرد أكثر تعاكنان كىا في المجتمع ،000000       الصحية ك
  0 الصحي00000      نفسو بممارسة الػ

 المعدية بشكؿ ييدد الػ  00000 الفرد كيؼ تككف الحياة إذا ما انتشرت األكبئة كالػ00000عندما -  ن2 
  000000      ػ

  00000 الذباب كبعض الحشرات كالقضاء عمييا ألنيا عكامؿ 00000       لذا نجد الفرد يقـك بػ 
      0     األمراض

   بجانب اإلجابة الصحيحة ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 147

شارة     :  بجانب اإلجابة الغمطx       كا 

  0التذكر كالنسياف كالتصكر فقط: عندما نقكؿ العمميات العقمية العميا نقصد بذلؾ - ن1    

ال يكجد فرؽ بيف العمميات العميا التي يقكـ بيا اإلنساف عف تمؾ العمميات التي يقـك بيا - ن2    
     0الحيكاف

  0التذكر كالنسياف عمميتاف عقميتاف متعاكستاف- ن3   

 0يتميز التمميذ المجتيد عف التمميذ الكسكؿ بأف التذكر عنده يككف كامبلن - ن4   

  0يحدث التصكر الحركي مثبلن عندما نذكر لو كممة طائرة- ن5   

  0إف الذكريات المؤلمة المكجكدة عند الفرد يحاكؿ الت مص منيا عف طريؽ عممية اإلدراؾ- ن6   

  0يحس الفرد بأشياء تأتي إليو مف  ارج جسمو أم مف البيئة ال ارجية فقط- ن7   

  0يجب أف يمتمؾ الفرد أعضاء الحس ليتـ استقباؿ المؤثرات الحسية- ن8   

إف عمميتي التفسير كالتحديد التي تتـ مف قبؿ الفرد لممؤثرات الحسية عمى حكاسو تسمى - ن9   
 0باإلدراؾ

 

      0تشتؽ برامج التربية الصحية مف األسس التي ترتكز عمييا التربية الصحية   :1تعميـ

 0مراحؿ النمك-  1 :  ترتكز التربية الصحية عمى  مسة أسس ىي   :2تعميـ

 0بيئة التبلميذ- 2                                                  
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  0حاجات كميكؿ التبلميذ- 3                                                  
 0المنزؿ كالمجتمع- 4                                                  

 0العمميات العقمية العميا- 5                                                  
: يتميز اإلنساف عف الحيكاف بالعمميات العقمية العميا كىي  :3تعميـ

  0التذكر- 1 

  0 النسياف- 2 

 0  اإلدراؾ- 3 

   0 اإلحساس- 4 

 0التصكر -5
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التغذية الراجعة                 

     اإلجابة الصحيحة        رقـ اإلطار  
 0أسس- 2-                 1  

  0                العكامؿ -2
  0ظركؼ- 2             -3
  0ثغرات- 4             -4
  0 مس- 2             -5
 0نمك- ن1             -6

  0بيئة- ن2         

  0ميكؿ– حاجات - ن3         

 0مجتمع– منزؿ - ن4         

 0عقمية- ن5         

  0جسميان كعقميان كاجتماعيان - 4            -7
  0نمك -            مراحؿ  -8
  0الدرجة كالمظير- 3           -9

  0مبكرة -           أ -10
   0متأ رة-           ب

  0الم تمفة- ن1          -11
  0التعمـ- ن2             

  0العكامؿ-            12

  0أجيزة-           13

  0دكراف- ن1-          14

  0عصبي- ن2               

  0عظمي- ن3               
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  0ىضمي- ن4               

  0عضمي- ن5               

  0تنفسي- ن6               

  0بكلي- ن7               

  0 ارجية-           15

  0أسرة- ن1-          16

  0مدرسة- ن2               

  0مجتمع- ن3               

  0سمكؾ-           17

  0حياة- 3-          18

  0صدؽ- ن1-         19

  0حب- ن2              

  0نظافة- ن3              

  0سمكؾ-          20

  0يراه-          21

 0               يسمعو

  0ميارات- 4-          22

  0التعمـ- 2-          23

  0قشرة- 3-          24

 0قصير- 2-           25

  0جنمباز-          - 26
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   0دراجة               - 

    0صحية-   رياضية -           27

  0نشاط- 3-           28

  0رياضي- ن1-           29

  0ثقافي- ن2                

 0اجتماعي- ن3                 

 x- ن1-            30

 -ن2                 

 x- ن3                 

 x- ن4                 

  x- ن5                 

 - ن6                 

  0بيئة – أسس -                31

  0مشكبلت- 3-               32

  0لمتفكير- 2-               33

  0مشاريع-                34

  0بيئتيـ- 4-                35

  0بتبصيرىـ- 3-                36

  0تقبميا كاإلستجابة- 2                -37

  0البيئة-                 38

  0ظركؼ  - بيئة       ذ- معمكمات      د- أ- ن1-            39 
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  0تنفيذه - منزلية      ث- ب مشركعات     ت- ن2                  

  0مناقشة- كعي    خ- تعمـ     ح- ج-  ن3                  

    x- ن1-            40

 -ن2                 

   x- ن3                 

 -ن4                 

 - ن5                 

  0حاجات التبلميذ كميكليـ- 4-              41

  0صحية– مياديف -              42

  0العطؼ كحسف المعاممة- 2-             43

  0معمـ-                44

  0غايات- 4-               45

  0 برات- 2-               46

  0نجاح-               47

  0معمكمات- 4-              48

  0المعمكمات الصحية كالثقافة الصحية- 2-              49

 0انتماء- 1-             50

  0المشركعات-              51

   0مرغكب- 1-              52

  0تقديرىـ-  إرضاء  -               53

  0ش صية-   شعكر -               54
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  0إثبات ذاتو- 3-               55

  0عضمية– تقكية -  ن1-              56

  0مينية-  ن2                    

  0اطبلع-  قراءة  -  ن3                   

  0اقتناء– جمع -  ن4                  

  0نحت– رسـ -  ن5                  

  0استطبلع – معرفة -  ن6                  

   0محاكاة- ن7                  

  0عضمية– قكة -              57

  0قكية -               58

  0المبلكمة - ن1-              59

  0شد- ن2                   

  0دراجة– رككب - ن3                   

  0جمباز-  ن4                   

  0تقكية أجساميـ- 3-               60

  0تغذية- ن1-               61

  0عادات- ن2                    

  0نكـ- ن3                   

  0رياضي– نشاط - ن4                     

  0طيار- ن1-                62

  0محامي- ن2                      
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  0دكتكر- ن3                     

  0صحة- ن1-               63

  0أطعمة- ن2                    

  0رياضة- ن3                   

  0ش صية- ن4                   

  0اطبلغ– قراءة -               64

  0قصص-              65

  0اقتناء– جمع -               66

  0مرض– صحة - صكر-              67

  0معارض- ح-             68

  0نحت-              69

  0األعماؿ الصحية- 3-              70

  0استطبلع– معرفة -              71

  0صحية– معمكمات -              72

  0تقميد– محاكاة -              73

  0معمميف- ن1-             74

  0األميات– اآلباء - ن2                  

  0مشي- ن1-             75

  0أكؿ- ن2                 

  0صحية- ن3                 

  0احتياجات المنزؿ كالمجتمع- 4-             76
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 0مدرسية-             77

  0محتكيات- 1-            78

  0احتياجات صحية في المنزؿ كالمجتمع- 3-             79

  0عائمية- 3-  ن1-             80

  0النفسية- ن2                  

  0صحية- ن3                  

  0سمبي-                81

  0غير مستقرة- 1-              82

  0نفسية-               83

  0إيجابي-               84

  0األ كة كاأل كات- 2-  ن1-              85

  0تدليؿ- 1-  ن2                   

  0قسكة- ن3                    

  0الشركط-              86

  0نظافة- ن1-             87

  0اتساع- ن2                  

 0إضاءة- ن3                  

 0شمس- ن4                  

                   0قمامة- ن5                  

  0صحية– عادات -           88

 x- ن1-           89
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 -ن2                

 x- ن3                 

 - ن4                 

 x- ن5                 

  0قمامة– مياه - ن1-           90

 0أغذية- ن2                 

 0حكادث- ن3                

 0صحة– أغبرة – غازات - ن4                

  0تركيحي- ن5                

  0إىماؿ-            91

  0النقية-            92

  0أمراض-   حشرات -              93

  0أغذية– صحة -             94

  0شراب– طعاـ -              95

  0أمراض– كقاية -              96

(  0تككف اإلجابة صحيحة (مشكمة)في حاؿ كتب   )        0مشكبلت -               97

 0األسباب- 2-             98

 0إشارات- ن1-             99

  0سرعة- ن2                  

  0كزف- ن3                  

 0قيادة- ن4                  
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 0قيادة- ن5                  

  0كقاية– حد -           100

  0تمكث- 2-            101

  0الجراثيـ- 3-            102

  0مشكبلت-            103

  0مشركعات-           104

  0ألكاف النشاط التركيحي-            105

  0المكسيقي-  ن1-          106

  0رحبلت-  ن2                 

  0ثقافي- ن3                 

  0رياضي- ن4                 

  0صحتيـ- 4-  ن1-          107

  0أكقات-  ن2                  

 -ن1-          108

 x- ن2                 

 -ن3                

 -ن4                

   x -ن5                

 x -ن6               

 x -ن7               

 x- ن8               
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  0اإلنساف عف الحيكاف- 4-          109

  0تطكر- 1-         110

  0عقمية معقدة- 2-          111

  0 مس- 2-          112

  0تذكر- ن1-            113

 0نسياف- ن2                   

 0إدراؾ- ن3                   

 0إحساس- ن4                   

 0تصكر- ن5                   

  0التأثر بشيء مف الماضي- 3-            114

  0كامبلن أك غير كامؿ- 4-            115

  0آ ر– فرد -            116

  0عكامؿ-            117

  0تأثر-            118

  0متعاكستاف-            119

  0يتعمميا- 1-  ن1-           120

  0أقؿ– معنى - ن2                  

  0كبيرة– معنى - ن3                  

  0ثبلثة أسباب- 2-           121

  0لعدـ االستعماؿ- 1-  ن1-            122

  0مضاد-  كؼ  - ن2                   
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  0دافع- 1-   ن3                   

  0تذكر– نسياف -             123

  0تذكرىا-             124

 0تذكرىا-             125

 0حكاسو-  مباشران – إنساف – دا مية –  ارجية -  نفسية -            126

  0األشياء- 4-           127

  0(الرؤية)البصر -    العيف    - ن1-           128

  0السمع-   األذف  - ن2                  

  0الشـ-  األنؼ  - ن3                   

 0الممس-   الجمد   - ن4                  

      0التذكؽ–  المساف  -  ن5                  

  0 ارجية– بيئة -            129

  0بيئة دا مية-            130

  0مؤثرات-   نكافذ  -           131

  0صحية- ر-  بيئة  - أ-   حكاس - ز-  ن1-         132

-  د– صحيح - خ- مجتمع  - ج-  مرض  - ف- سمع - ب-  صحة  - ذ-  ن2                

  0                    إزاء

  0طبيب- ث-    ألـ   - ح-  ن3                

  0الحسية- 4-           133

  0تفسير كتحديد- 2-          134

 0إدراؾ-            135
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136 -

 0مؤثر             أعضاء حسية              تحديد ك تفسير            اإلدراؾ-  ن1

صكت          األذف - ن2 

 0     صكرة          العيف                            تحديد  ك  تفسير         اإلدراؾ

     لمس             الجمد 

  0مؤثرات-  ن1-             137

 0فرد- ن2                    

 0ثقافية- ن3                    

   0تفاعؿ-  اجتماعية - ن4                   

  0ميـ في مجاؿ التربية الصحية- 4-             138

  0قضاء– مشكمة -             139

  0سبؽ لمفرد إدراكيا- 1-            140

  0أقؿ- 1-            141

  0عدـ الثبات كالتغيير- 4-            142

     0مجردة– أفراد -             143

  0شعر- ن1-            144

  0تأليؼ- ن2                   

  0ىندسي- ن3                   

  0بصرم- ن1-            145

  0سمعي- ن2                   

  0لمسي- ن3                   



   

- 413-  

 

  0حركي- ن4                   

  0نكع-   نكع   - ن5                   

  0سمكؾ- إيجابية   ر-مشركعات    ج- صحية     خ- تصكر     ح- ب-   ن1-            146

  0انتقاؿ- مكافحة     ج- حياة     أ- أمراض    ت- يتصكر     د- ذ-   ن2                  

 x -ن1-              147

 x -ن2                    

 -ن3                    

 -ن4                    

 -ن5                    

 x- ن6                    

 x -ن7                    

 -ن8                   

  - ن9                   
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     70: االختبار البنااي                                                                   الدرجة 
لمفصؿ الثالث                                                                       

                                                                                         الدرجة                                                                                  

 (د5    )  :                                                               السؤاؿ األكؿ

:               ا تر مف العبارات التالية العبارات الدالة عمى ميكؿ التبلميذ

  0الميؿ إلى الرسـ كالنحت- أ

  0الميؿ إلى العطؼ كحسف المعاممة- ب

  0الميؿ إلى االنتماء- ت

  0الميؿ إلى القراءة كاالطبلع - ث

  0الميؿ إلى المحاكاة كالتقميد- ج

  0الميؿ إلى المعرفة كحب االستطبلع- ح

 (د5   )    :                                                             السؤاؿ الثاني

: ا تر ال يار الصحيح مف ال يارات األربعة اآلتية

:  تعتمد التربية الصحية عمى مجمكعة أسس ىي- ن1

 0(تركيب- 4نمك ،- 3تطكر ، - 2استقبلب ، - 1)مراحؿ الػ - أ

  0(تبلميذ- 4طبلب ، - 3أطفاؿ ، - 2عماؿ ، - 1)بيئة الػ - ب

  0التبلميذ (ثقافة - 4أفكار ، - 3ميكؿ ، - 2عكاطؼ ، - 1)حاجات ك - ت

  0(مجتمع - 4قانكف ، - 3مصنع ، أسرة ، - 1)المنزؿ كالػ - ث

-  2تحميميتاف ،- 1)تتشابو عمميتا التذكر كالنسياف مع بعضيما بعضان بأنيما عمميتاف - ن2

 0( ياليتاف- 4اجتماعيتاف،- 3   عقميتاف،

 (د16  )  :                                                           السؤاؿ الثالث
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:  امآل الفراغات التالية بالكممات المناسبة

:  تقسـ مراحؿ النمك عند األطفاؿ إلى مرحمتيف ىما- أ

    0سنكات (000)إلى  ( 000) التي تمتد مف 0000مرحمة الطفكلة الػ- ن1    

   0سنكات (0000)إلى  (0000) التي تمتد مف 0000مرحمة الطفكلة الػ- ن2    

:  تنقؿ أعضاء الحس عند اإلنساف اإلحساسات اآلتية- ب

  000000حس الػ- ن1    

  000000حس الػ- ن2    

  000000حس الػ-ن3    

  00000حس الػ- ن4   

 0 كاأللـ كالضغط 00000حس الػ- ن5   

: لمتصكر أنكاع منيا- ت

  0لو عبلقة بالرؤية000000تصكر - ن1    

  0لو عبلقة بالسمع00000تصكر- ن2    

 0 لو بالجمد00000تصكر- ن3  

  00000تصكر- ن4  

: ككما لمتصكر أنكاع يكجد لمتذكر أنكاع منيا- ث

  0 حيث يتـ فيو سرد جميع أحداث قصة ما بدكف زيادة أك نقصاف مثبلن 0000تذكر - ن1    

  0 كيحدث فيو عدـ ذكر بعض أحداث القصة مثبلن 00000تذكر- ن2   

عندما ُيطمب مف الطفؿ أف يعدد لنا أنكاع األغذية التي تناكليا عمى مائدة الغذاء ، فإف العممية - ج

  00000    العقمية التي يست دميا لمرد عمى سؤالنا تسمى الػ

 00000إف إجابة الطالب عمى أسئمة االمتحاف تككف مف  بلؿ است داـ عممية عقمية تسمى الػ- خ
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إف عدـ إجابة الطالب عمى بعض األسئمة اإلمتحانية يككف بسبب العممية العقمية التي ُيطمؽ عمييا  - خ

 000000    اسـ الػ

 0ىا كبالتالي تذكرىا00000إف ممارسة العادات الصحية اإليجابية يعني تكرارىا كىذا يؤدم إلى عدـ- د

  0000 معقدة تفرؽ بينو كبيف الػ0000يتميز عقؿ اإلنساف بالقدرة عمى القياـ بعمميات - ذ

: إف العمميات العقمية التي تحدث عند األفراد ىي - ر

 كتعرؼ بأنيا عممية تتضمف التأثير في األعضاء الحسية بمؤثرات معينة حيث 00000الػ- ن1     

  0        يقـك الفرد بإعطاء تفسير كتحديد ليذه المؤثرات

 كيعرؼ بأنو أبسط عممية نفسية النعكاس العكامؿ ال ارجية كالدا مية التي تؤثر 000000الػ- ن2     

   0       تأثيران مباشران في حكاس الفرد

  كيعرؼ بأنو ىك انعكاس األشياء التي سبؽ لمفرد إدراكيا ك تؤثر فيو لحظة   0000000الػ- ن3     

 0       تصكرىا

  0 كىك إظيار الدالالت عمى التأثر بشيء مف الماضي 000000الػ- ن4    

   0ىك عدـ إظيار الدالالت عمى التأثر بشيء مف الماضي0000000الػ- ن5    

  0بعضيما بعضان 00000إف كجو اال تبلؼ بيف عممتي التذكر كالنسياف بأنيما - ز

تؤثر العكامؿ البيئية ال ارجية في تعديؿ سمكؾ الفرد كىذه العكامؿ ىي  - ط

  0 التي ينشأ فييا00000الػ- ن1    

  0 التي يتمقى العمـ فييا00000الػ- ن2   

 0 الذم يضـ كافة األفراد00000الػ- ن3   

 (د10   )   :                                                           السؤاؿ الرابع

:   أمامؾ الجدكؿ التالي قـ بعممية السحب كاإلفبلت لمعبارة أك الشكؿ  إلى العمكد المناسب فيو

المساف ،  - ن6اليد ، - ن5العيف ، - ن4األذف ، - ن3األنؼ ، - ن2الجمد ، - ن1
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              - ن10   -ن9 - ن8 -  ن7

 11-        12- 0 

شكؿ أعضاء الحس نكع اإلحساس أسماء أعضاء الحس 

  0رؤية - ح 

   0 سمع - خ 

  0شـ - د 

  0تذكؽ - ذ 

  0الممس - ر 

 

 (د5):                                                              السؤاؿ الخامس

: أشر إلى أعضاء الحس عمى الشكؿ المرفؽ الذم يمثؿ أحد األفراد كذلؾ باست داـ األسيـ اآلتية

 

 

 

 

 عضو حس السمع
 عضو حس اللمس وااللم

 عضو حس الشم

 عضو حس الرؤٌة

 عضو حس الذوق
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 (د11):                                                                 السؤاؿ السادس

قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الحؿ المناسب لكؿ مشكمة  مف المشكبلت التالية  في العمكد 
: ال اص بيا في الجدكؿ التالي

                       0التي تتعمؽ بالحفاظ عمى األمف كالسبلمة كالكقاية مف الحكادث: المشكمة المركرية -   أ
  0التي تتعمؽ بانتشار الغازات كالغبار كاألب رة التي تؤثر في صحة اإلنساف : المشكمة البيئية- ب

 التي تتعمؽ بتكفير األماكف البلزمة لممارسة بعض النشاط التركيحي : المشكمة االجتماعية التربكية- ت

  0 لبعض فئات الناس

: الحمكؿ المقترحة لحؿ المشكالت- 

  0القياـ بعممية التشجير ك صكصان بعيد الشجرة- ن1

  0تنظيـ رحبلت بإشراؼ مرشديف تربكييف مع مديرية السياحة- ن2

  0است داـ المبلعب التابعة لمدكلة لقاء مبالغ رمزية- ن3

 0تطبيؽ التعميـ االلزامي- ن4
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 0است داـ حزاـ األماف عند رككب السيارة- ن5

  0السماح بزيارة األماكف األثرية بمبالغ رمزية- ن6        

  0تأميف نكاٍد لممارسة التماريف الرياضية كالمكسيقية - ن7        

  0تركيب فبلتر في المصانع لمقضاء عمى انتشار الغازات التي تؤثر في صحة الناس- ن8       

  0التقيد بإشارات المركر كالشا صات المركرية - ن9      

  0تكفير مساحات  ضراء تصمح لمبلعب لبلطفاؿ- ن10      

 0التقيد بالسرعة التي حددتيا شرطة المركر- ن11     

حمكؿ لممشكمة االجتماعية التربكية حمكؿ لممشكمة البياية حمكؿ لممشكمة المركرية 

 

 

 

 

 

  

 (د11):                                                           السؤاؿ السابع

بجانب اإلجابة الصحيحة  ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط فيما يمي، بكضع إشارة    
شارة  :  بجانب اإلجابة الغمطXكا 

:   يعكد سبب  طأ أحد أفراد األسرة في تشغيؿ األجيزة الكيربائية أحد أسباب النسياف اآلتية- أ

  0النسياف لعدـ كجكد دافع- ن1      

  0النسياف لكثرة االستعماؿ- ن2      

  0النسياف بالكؼ غير المضاد- ن3      

  0النسياف لعدـ االستعماؿ- ن4      
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  0النسياف الذم يتكلد نتيجة التعب أك األلـ الذم لحؽ بجسمو- ن5      

  0النسياف لكجكد دافع- ن6      

: كما لمتبلميذ ميكؿ ، ليـ أيضان حاجات يجب تأمينيا ليـ منيا- ب

  0عدـ الحاجة إلى االنتماء- ن7     

  0الحاجة إلى كسب رضا اآل ريف - ن8     

  0الشعكر بقيمة اآل ريف- ن9     

  0الحاجة إلى العطؼ كحسف المعاممة- ن10    

  0الحاجة إلى تثقيؼ اال ريف- ن11    

 (د7):                                                                    السؤاؿ الثامف

يحتكم العمكد الثاني مف الجدكؿ اآلتي احتياجات صحية في المنزؿ كاحتياجات صحية في المجتمع 
: كالمطمكب القياـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لنقؿ كؿ مف ىذه االحتياجات إلى العمكد ال اص بيا

احتياجات صحية في المجتمع احتياجات صحية في المنزؿ المجتمع احتياجات صحية في المنزؿ 

 

 

  0الت مص مف القمامة كالفضبلت- أ

  0تكفير حياة عائمية سميمة- ب

  0تكفير المياه النقية- ت

  0صحة األغذية كفحصيا- ث

مراعاة النكاحي النفسية في معاممة - ج
  0األطفاؿ

تكفير بعض اإلمكانات البلزمة - ح
 0لممارسة بعض النشاطات التركيحية

  0 المنزؿتكفيرالشركط الصحية في- خ

 

انتيت األسامة 
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                                                                                 70: إجابات االختبار البنااي                                                         الدرجة 

:                                                                                                                           لمفصؿ الثالث                                                             المدة   

  المدة     الدرجة                                                                               

 (د5:                                                                                 )1ج

 0    لكؿ إجابة درجة

  0الميؿ إلى الرسـ كالنحت- أ

  0الميؿ إلى العطؼ كحسف المعاممة- ب

  0الميؿ إلى القراءة كاالطبلع - ث

  0الميؿ إلى المحاكاة كالتقميد- ج

  0الميؿ إلى المعرفة كحب االستطبلع- ح

 (د5:                                                                               )2ج

 0      لكؿ إجابة درجة

- ن1

  0نمك- 3-          أ

  0تبلميذ-  4-      ب

  0ميكؿ- 2-          ت

  0مجتمع- 4     - ت
-  ن2

  0عقميتيف- 2          

 (د16:                                                                              )3ج

 0لكؿ إجابة نصؼ درجة    
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-  أ

  0( 5( -  )2)-   مبكرة    -   ن1       

  0(12(  -  )6)-   متأ رة   -  ن2       

-  ب

  0  أك ذكؽ أك سمع  أك شـ  أك لمس0رؤية- ن1     

 0 أك رؤية  أك سمع  أك شـ  أك لمس0ذكؽ - ن2     

 0 أك ذكؽ  أك رؤية  أك شـ   أك لمس0سمع- ن3     

 0 أك ذكؽ  أك سمع  أك رؤية   أك لمس0شـ - ن4     

  0لمس- ن5     

-  ت

  0بصرم- ن1       

  0سمعي- ن2       

  0لمسي- ن3       

  0حركي- ن4      

-  ث

  0كامؿ- ن1        

  0ناقص- ن2        

-  ج

  0        تذكر

-  ح

  0       تذكر



   

- 423-  

 

-  خ

  0       نسياف

-   د

 0      نسياف

-  ذ

 0حيكاف-            عقمية   

-  ر

 0إدراؾ-   ن1       

  0إحساس- ن2       

  0تصكر- ن3       

  0تذكر- ن4       

  0نسياف- ن5       

-    ز

     عكس 

- س

 0أسرة- ن1       

  0مدرسة- ن2      

  0مجتمع- ن3     

      (د10:                                                                            )4ج

                                                              0  لكؿ إجابة درجة     

شكؿ أعضاء الحس نكع اإلحساس أسماء أعضاء الحس 



   

- 424-  

 

 0رؤية - ح العيف- ن4
 -ن7

  0 سمع - خ األذف- ن3

 -ن9

 0شـ - د األنؼ- ن2

 -ن8

 0تذكؽ - ذ لسافاؿ- ن6

 -ن10

 0الممس - ر الجمد- ن1

 -ن12

 (د5:                                                                                   )5ج

 0لكؿ إجابة درجة       

 
 (د11                                          )0لكؿ إجابة درجة:                             6ج

 عضو حس اللمس وااللم

 عضو حس الرؤٌة

 عضو حس الشم
 عضو حس الذوق

 عضو حس السمع
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حمكؿ لممشكمة االجتماعية التربكية حمكؿ لممشكمة البياية حمكؿ لممشكمة المركرية 

است داـ حزاـ األماف عند - ن5
    0رككب السيارة

التقيد بإشارات المركر - ن9 
  0كالشا صات المركرية 

التقيد بالسرعة التي - ن11 
 0حددتيا شرطة المركر

 

 

 

القياـ بعممية التشجير - ن1
  0ك صكصان بعيد الشجرة

تركيب فبلتر في المصانع - ن8 
لمقضاء عمى انتشار الغازات التي 

   0تؤثر عمى صحة  الناس

تكفير مساحات  ضراء - ن10 
  0تصمح لمبلعب لبلطفاؿ

 

تنظيـ رحبلت بإشراؼ مرشديف - ن2
  0تربكييف مع مديرية السياحة

است داـ المبلعب التابعة لمدكلة - ن3
  0لقاء مبالغ رمزية

السماح بزيارة األماكف األثرية - ن6 
  0بمبالغ رمزية

تأميف نكاٍد لممارسة التماريف - ن7 
  0الرياضية كالمكسيقية 

 

 0تطبيؽ التعميـ االلزامي- ن4

 

 (د11:                                                                                )7ج

                                                                 0         لكؿ إجابة درجة

-  أ

 X- ن1      

 X -ن2     

 X -ن3     

 -ن4     

 -ن5    

 -ن6    

-  ب
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 X -ن7   

 -ن8   

 X -ن9   

 -ن10   

 X- ن11  

 ( د7:                                                                                  )8ج

 0لكؿ إجابة درجة    

احتياجات صحية في المنزؿ احتياجات صحية في المنزؿ 
المجتمع 

احتياجات صحية في المجتمع 

  0تكفير حياة عائمية سميمة- ب

مراعاة النكاحي النفسية في - ج
  0معاممة األطفاؿ

تكفير الشركط الصحية في - خ
 0المنزؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الت مص مف القمامة - أ
  0كالفضبلت

  0تكفير المياه النقية- ت

 0صحة األغذية كفحصيا- ث

 

تكفير بعض اإلمكانات  - ح

البلزمة لممارسة بعض النشاطات 
  0التركيحية

 

 

انتيت اإلجابات 
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الفصؿ الرابع 

مبادئ التربية الصحية 

      
 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف :  األغراض السمككية

 تذكر 0ُيعدد أغراض التربية الصحية- 1

  تذكر0يذكر صفات أغراض التربية الصحية- 2

 تحميؿ 0مككنات التربية الصحية- ن1: ينظـ ضمف جدكؿ مصمـ كؿ مف - 3

  0مثاؿ عف كؿ مككف- ن2                                           

 ىـؼ0يشرح كيفية القياـ بتصميـ رسالة في التربية الصحية - 4

 تحميؿ 0ُيحدد مجاالت التربية الصحية- 5

 تطبيؽ 0يكضح بمثاؿ يأتي بو عف كؿ مجاؿ مف مجاالت التربية الصحية- 6

 فيـ 0يميز العبارة الدالة عمى تعريؼ المربي مف بيف مجمكعة مف العبارات- 7

  تذكر0يذكر مما يتألؼ الفريؽ الصحي لمرعاية الصحية- 8

 0 أمامومكجكدة أسمائياي تار الفئات التي تقـك بميمة التربية الصحية مف بيف مجمكعة فئات - 9
   تطبيؽ

 تطبيؽ 0ُيشير إلى متطمبات المربي مف بيف مجمكعة عبارات أمامو- 10

 تذكر0ُيبيف المقصكد بالمتمقي- 11

 تذكر 0ُيعدد أنكاع المتمقيف- 12
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 فيـ 0ُيكضح المزايا التي يجب أف يعرفيا المربي عف المتمقيف- 13

 تذكر0ُيعرؼ الرسالة الصحية- 14

 تذكر0يذكر متطمبات الرسالة الصحية- 15

 فيـ0يشرح ما ىي مسؤكلية التربية الصحية- 16

 تحميؿ  0ُيميز األطراؼ المسؤكلة عف التربية الصحية عف األطراؼ المسؤكلة في مجاالت أ رل- 17

عدادىما- 18  فيـ0ُيعمؿ سبب إرشاد األبكيف كا 

: المكضكعات األساسية

 0المقدمة- 1

 0أىداؼ التربية الصحية- 2

  0 إثارة اىتماـ الناس بالصحة كجعميـ يقدركنيا بصفتيا شيئان ثمينان يستحؽ ذلؾ2-1      

 0 جعؿ الناس يشعركف بمشكبلت صحة المجتمع كحاجاتو 2-2         

 0  مؽ كعي صحي لدل العمـك 2-3         

  0 تعميـ الناس ماذا يستطيعكف أف يفعمكا 2-4         

   0صفات أغراض التربية الصحية- 3

  0تصميـ رسالة التربية الصحية- 4

  0طريقة تصميـ رسالة التربية الصحية4-1
 0عناصر التربية الصحية كمجاالتيا- 5

  0 النظافة الش صية5-1

  0 العادات الصحية السميمة5-2

  0 إتباع مبادئ العيش الصحي5-3

  0 التربية الغذائية5-4
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  0 التربية الجنسية5-5

  0 التربية عمى تدابير األماف5-6

  0 التربية فيما يتعمؽ بالمراضة5-7

  0 التربية الصحية النكعية5-8

 الفئات المينية  5-8-1     

  0 األميات5-8-2     

  0 المتعاممكف مع الغذاء5-8-3     

 0مككنات التربية الصحية- 6

  0 المربي6-1   

 العاممكف الطبيكف  6-1-1       

 المساعدكف الطبيكف  6-1-2       

   0 العاممكف في مجاالت ذات صمة بالصحة6-1-3       

  0أ  متطمبات المربي- 6-1    

  0الكفاءة            -

  0الش صية            -

  0السمكؾ الصحي            -

  0 المتمقي6-2    

 0 األفراد6-2-1         

 0 المجمكعات6-2-2         

  0 العائبلت6-2-3         

  0 المجتمع بشكؿ عاـ6-2-4         
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  0 مزايا المتمقيف6-2-4-1              

 0 الرسالة6-3    

  0 متطمبات الرسالة6-3-1         

  0مسؤكلية التربية الصحية-7

  0 األطراؼ المسؤكلة عف التربية الصحية في المجتمع7-1  

 0(المنزؿ ) األسرة 7-1-1      

 0 المدرسة7-1-2      

 0المجتمع 7-1-3
 0مقدمك ال دمات الصحية 7-1-4
 0منظمات المجتمع  7-1-5
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 :المقدمة-1

 :إف مبادئ التربية الصحية التي سنتكمـ عمييا بالتفصيؿ في ىذا الفصؿ ىي

  0أغراض التربية الصحية- 

  0تصميـ رسالة التربية الصحية- 

  0عناصر كمجاالت التربية الصحية- 

  0مككنات التربية الصحية- 

  0مسؤكلية التربية الصحية- 

  0 عدة00000ترتكز التربية الصحية في أم مجتمع مف المجتمعات عمى - 1

: أكمؿ المسميات  في الم طط التالي بعد قراءة العبارة اآلتية- 2

: إف المبادئ التي ترتكز عمييا التربية الصحية ىي- 

  

 

 

 

 

: أىداؼ التربية الصحية-2

إثارة اىتماـ الناس بالصحة كجعميـ يقدركنيا بكصفيا شيئان ثمينان يستحؽ ذلؾ  -       أ

:           عف طريؽ

 0إعطائيـ معرفة كاضحة كمبسطة لمحدداتيا كمتطمباتيا- ن1                  

: جعؿ الناس يشعركف -      ب

  0بمشكبلت صحة المجتمع كالعكامؿ المساعدة عمى نشكئيا ككيؼ يتـ تدبيرىا- ن1           

                        مبادئ التربٌة الصحٌة
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 0بحاجات صحة المجتمع ككيؼ يمكف إشباعيا - ن2          

:  مؽ كعي صحي لدل العمكـ يككف ضركريان مف أجؿ-     ت

 0تغيير المكاقؼ كالممارسات التقميدية ال اطئة فيما يتعمؽ بالصحة- ن1          

  0تحفيز العمـك إلتباع سمكؾ صحي سميـ كممارستو- ن2          

 0تعميـ الناس ماذا يستطيعكف أف يفعمكا كأفراد كأسر كمجتمعات لتحسيف صحتيـ-     ث

:  انظر إلى الصكرة المرفقة- 3

 
:   إف مف أىداؼ التربية الصحية ىك

كجعميـ يقدركنيا   (الرياضة- 4الثقافة، - 3الصحة ،- 2العمـ ،- 1)جعؿ الناس ييتمكف بالػ - 

  0ثمينان كالجكىرة التي تستحؽ ذلؾ   بكصفيا شيئان 

- 1)كيتحقؽ إثارة اىتماـ الناس بالصحة كتقديرىا بكصفيا شيئان ثمينان عف طريؽ إعطائيـ - 4

   0كاضحة كمبسطة لمحدداتيا كمتطمباتيا (فكرة-4 برة،-3إجابة،- 2    معرفة،

: ال ُيكتفى بإثارة اىتماـ الناس بالصحة بؿ جعميـ يشعركف بػ-5

- ن1                                        

  (المؤسسات- 4المنظمات،- 3المشكبلت،-2المؤتمرات،)-  أ

  0 الصحية ال اصة بمجتمعيـ

-  2كجكدىا،- 1)كمعرفة العكامؿ المساعدة عمى -                                      ب

 0في مجتمعيـ (ظيكرىا- 4انتشارىا،-3                                          نشكءىا،

-  3تجميدىا،- 2تدميرىا، )ككيؼ يتـ القضاء عمييا بػ -                                      ت
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 0(تبديدىا- 4                                          تدبيرىا،

 -ن2                                      

صحة   (كسائؿ- 4أدكات،- 3أغراض،- 2حاجات،- 1)-                                        أ

 0                                          المجتمع ككيؼ يمكف إشباعيا 

إصحاح  - 2كعي أسرم ،- 1) مؽ الػ : تسعى التربية الصحية لتحقيؽ أحد أىدافيا كىك- 6

  0لدل الناس (اىتماـ منزلي- 4كعي صحي،- 3     بيئي،

: انظر إلى الصكر المرفقة التالية- 7

                           
التدخيف ضار بالصحة      (ت)                           (ب)                                           (أ)                

:  إف  مؽ الكعي الصحي لدل الناس يككف مف أجؿ - 

التقميدية   (تدريبات-4ممارسات،- 3نشاطات،- 2عادات،- 1)تغيير المكاقؼ كالػ - ن1          

 0(ت)             ال اطئة فيما يتعمؽ بالصحة كما تعبر عنو الصكرة 

صحي سميـ   (سمكؾ- 4مكقؼ،- 3نشاط،- 2عمؿ،- 1)تحفيز العمـك التباع - ن2          

  0(ب)ك  (أ) كما تعبر عنو الصكرتيف 0             كممارستو

: تيتـ التربية الصحية مف  بلؿ أغراضيا بتعميـ الناس ماذا يستطيعكف أف يفعمكا - 8

                     0000000كػ- ن1                     
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                        0000000ك- ن2

    0 لتحسيف صحتيـ000000ك- ن3

        

 :صفات أغراض التربية الصحية- 3   

:        تتصؼ بمجمكعة مف المزايا ىي

   0كاقعية ال تستعصي عمى التحقيؽ- ن1     

  0يمكف الكصكؿ إلييا باإلمكانات المتاحة- ن2     

  0يجب أف تككف محددة بعبارات كاضحة كمفيكمة كال لبس فييا- ن3     

  0مرتبطة بشكؿ كثيؽ بالمشكمة التي تكضع مف أجؿ التعامؿ معيا- ن4      

  0قابمة لمقياس- ن5     

  0مرتبطة بالزمف ليتـ بسيكلة كيسر تقييـ مسيرة التقدـ عمى طريؽ تحقيقيا- ن6     

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 9

مفيكمة ، - قياس  ،  ح- كاضحة  ،   ج- كاقعية   ، ث- مشكمة  ،  ت- تقييـ  ،   ب-    أ

   0تحقيؽ- زمف ، د-    خ

: تتصؼ أغراض التربية الصحية مثؿ أم أغراض سمككية ألية مادة تعميمية بأنيا- 

  0 التي تكضع مف أجميا000000مرتبطة بشكؿ كثيؽ بالػ- ن1 
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  000000قابمة لمػ- ن2 

  0 مسيرة التقدـ بسيكلة كيسر عمى طريؽ تحقيقيا00000 ليتـ00000مرتبطة بالػ- ن3 

  0 كال لبس فييا0000 ك00000محددة بعبارات - ن4 

 0000ال تستعص عمى التحقيؽ ألنيا - ن5 

: تصميـ رسالة التربية الصحية-4

  0إف الحقائؽ العممية ىي غالبان لمم تصيف      - 

 0كيمكف أحيانا تكضيح ىذه الحقائؽ لؤلسر كالمجتمعات      -

  0كنحتاج عادة لتطكير الحقيقة كصياغتيا في رسالة  اصة لتككف مفيدة لمناس      -

: كتعطي مف  بلؿ الرسالة نصيحة لذلؾ فيي    -

  0تقترح شيئان عمى الناس أف يفعمكه- ن1     

  0تكضح ليـ لماذا يجب عمييـ فعؿ ذلؾ - ن2     

  0تحاكؿ التغمب عمى األسباب الشائعة لعدـ فعؿ ذلؾ- ن3     

  0تحاكؿ إعطاء النصيحة بطريقة مثيرة لبلىتماـ كمقبكلة كمناسبة مع ثقافة المجتمع- ن4     

  0ُيستيدؼ بيا عادة مجمكعة معينة مف الناس- ن5     

  0 كؿ في مجاؿ ت صصو000000تكجو الحقائؽ العممية المكتشفة مف قبؿ العمماء الػ- 10

نما يمكف تكضيحيا - 11 لمتبلميذ  - 1)إف الحقائؽ العممية ليست مقتصرة عمى الم تصيف فقط كا 

  0أيضان  (لؤلسر كالمجتمعات- 4لممجتمعات فقط ،- 3لؤلسر فقط،- 2      كالعماؿ،

نما تطكر كتصاغ بشكؿ - 12 مقالة  - 1)ال تقدـ الحقيقة العممية كما ىي لؤلسر كالمجتمعات كا 

 0لتككف مفيدة لمناس (كممة مؤثرة- 4رسالة  اصة،- 3قصة قصيرة،- 2      مكجو،

فائدة،  - 3مبلحظة،- 2تكجيو،- 1)تتميز كؿ رسالة مف رسائؿ التربية الصحية بأنيا تعطي - 13

   0لمناس (نصيحة- 4      



   

- 436-  

 

: كبما أف رسالة التربية الصحية تعطي نصيحة لمناس فيي- 14

  0 شيئان ما عمى الناس أف يفعمكه(تكضح- 4تعطي،- 3تقترح،- 2تفسر،- 1- ) ن1     

  0لماذا عمى الناس أف يفعمكه (تشرح- 4تكضح،- 3نفسر،- 2تبيف،- 1- )ن2     

لعدـ فعؿ           (الحقيقية- 4اليامة،- 3الشائعة،- 2التقميدية،- 1)تحاكؿ التغمب عمى األسباب - ن3     
   0ذلؾ

بطريقة مثيرة لبلىتماـ  (التكجيو- 4الرعاية،- 3النصيحة،- 2البديؿ،- 1)تحاكؿ إعطاء - ن4    

  0         كمقبكلة كمتناسبة مع ثقافة المجتمع

  0معينة مف الناس (أسر- 4مجمكعة،- 3عناصر،- 2أفراد،- 1)يستيدؼ بيا عادة - ن5   

:  طريقة تصميـ رسالة التربية الصحية4-1   

 0يتبع في تصميـ رسالة التربية الصحية مراحؿ منيجية       - 

: كترتكز مراحؿ تصميـ رسالة التربية الصحية عمى أسس عممية كىي       - 

  0صياغة الحقيقة بشكؿ رسالة بسيطة - ن1     

ا تبار الرسالة قبؿ تعميميا الكتشاؼ فيما إذا كاف الناس قادريف عمى فيميا كفعؿ ما  - ن2     

  0        تطمبو منيـ

إعادة كتابة الرسالة كفقان لممستجدات كالقياـ با تبارىا مرات متعددة حتى تصبح صحيحة  - ن3    

  0        كما ىك مطمكب

  000000ُيطمؽ عمى المراحؿ المتبعة في تصميـ رسالة التربية الصحية ، مراحؿ - 15

-  2أدبية،- 1)كترتكز المراحؿ المنيجية في تصميـ رسالة التربية الصحية عمى أسس - 16

  0(اجتماعية- 4عممية،- 3      فمسفية،

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 17

تعميـ ،   - مستجدات  ، ح- رسالة  ،   ج- متعددة  ،  ث- الناس  ،  ت- ا تبار   ،  ب-      أ
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 0كتابة- صحيحة  ،  ر- حقيقة  ، ذ- متعددة  ،  د-       خ

 

:    تشمؿ األسس العممية في تصميـ رسالة التربية الصحية عمى - 

  0بسيطة لتككف مفيكمة مف قبؿ جميع األفراد00000 العممية بشكؿ 00000صياغة الػ- ن1

 قادريف عمى فيميا 00000 ىا الكتشاؼ فيما إذا كاف 00000 الرسالة قبؿ 000000القياـ بػ- ن2

  0    كفعؿ ما تطمبو 

حتى  000000 العصرية كمف ثـ القياـ با تبارىا مرات00000 الرسالة كفقان لمػ0000إعادة - ن3

 0 كما ىك مطمكب00000    تصبح 

: عناصر التربية الصحية كمجاالتيا-5

 0تتعمؽ مجاالت التربية الصحية بنكاحي الحياة المتنكعة- 

  0كتناقش مف  بلؿ برامجيا كمناىجيا مكاضيع م تمفة كشاممة-

: كتغطي بشكؿ عاـ المكاضيع كالمجاالت التالية-

النظافة الش صية -      أ

 0العادات الصحية السميمة-     ب

 0اتباع مبادئ العيش الصحي-     ت

 0التربية الغذائية-     ث

 0التربية الجنسية-    ج

 0التربية عمى تدابير األماف-     ح

 0التربية بما يتعمؽ بالمراضة-    خ

 0التربية الصحية النكعية-    د

-  3اجتماعية،- 2ثقافية،- 1)تتميز مجاالت التربية الصحية بأنيا تتعمؽ بنكاحي الحياة الػ - 18
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 0(متنكعة- 4     اقتصادية،

: ت تمؼ التربية الصحية عف غيرىا مف أنكاع التربية مف  بلؿ -19

  0ىا التي تعدىا00000- ن1                                

  0ىا التي تتبعيا لتنفيدىا00000-ن2                                

  0       بأنيا تناقش مكاضيع م تمفة كشاممة

: إف مف أىـ المكاضيع كالمجاالت التي تغطييا التربية الصحية ىي - 20

       0 مثؿ االستحماـ0000000النظافة الػ - أ

 
  0 مثؿ غسؿ ال ضار000000العادات الصحية الػ - ب

 
  0 مثؿ ممارسة رياضة المشي00000اتباع مبادئ العيش الػ - ت

 
  0 التي تيتـ بالغذاء000000 التربية الػ - ث
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  0 بما يتفؽ مع العادات كالتقاليد كالتي ال ت الؼ الشريعة00000000التربية الػ - ج
  0 لمحماية مف ال طر00000التربية عمى تدابير الػ - ح

 
 00000التربية بما يتعمؽ بالػ - خ

 
  0 كالتي ُتعطى لفئات  اصة00000التربية الصحية الػ - د

 
 

  0نظافة األجزاء الم تمفة لمجسـ- ن1:  كتشمؿ:النظافة الشخصية-5-1    

                                          مثؿ الفـ كاألسناف كغسؿ  

  0   0                                          اليديف عند الضركرة

  0تنظيؼ الثياب- ن2                                       

: انظر إلى الصكر المرفقة التالية- 21
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 (ت)                            (ب)                                 (أ)     

  00000 الػ00000تمثؿ ىذه الصكر بعض المكضكعات التي تيتـ بيا التربية الصحية كىي الػ -
: كىي: العادات الصحية السميمة-5-2

: العادات الم تمفة التي تتـ ممارستيا مف  بلؿ النشاطات اليكمية مثؿ  

 0استعماؿ مناديؿ نظيفة لممفرزات التنفسية- ن1              

 0غمي الحميب غير المبستر قبؿ االستيبلؾ- ن2             

 0الغسيؿ الجيد لم ضار بمياه جارية- ن3             

  0عدـ استعماؿ األدكات كالفكط بشكؿ مشترؾ مع اآل ريف- ن4             

 0عدـ فرؾ العينيف باأليدم غير النظيفة- ن5             

: انظر إلى الصكر المرفقة اآلتية- 22

            
 التي تتـ  00000 الػ0000كتيتـ التربية الصحية كما تعبر عنو الصكر السابقة بالعادات الػ- 

:    ممارستيا مف  بلؿ النشاطات اليكمية لمفرد مثؿ

 0إلزالة المفرزات االنفية ( شنة- 4رطبة،- 3نظيفة،- 2قذرة،- 1)استعماؿ مناديؿ - ن1 

  0غير المبستر قبؿ االستيبلؾ (الحميب- 4النعنع،- 3الزىكرات،- 2الشام،- 1)غمي - ن2

  0قبؿ تناكليا (مثمجة- 4جارية،- 3ال زانات،- 2األنيار،- 1)الغسيؿ الجيد لم ضار بمياه - ن3

  0 مع اآل ريف000000عدـ استعماؿ األدكات كالفكط بشكؿ - ن4 
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  0000000عدـ فرؾ العينيف باأليدم غير الػ- ن5 

 :كىي:إتباع مبادئ العيش الصحي-5-3

     فيمـ كرتكف ناطؽ        0تنظيـ ساعات العمؿ كالراحة لتجنب الشدة كالتعب - ن1    

             فيمـ كرتكف ناطؽ0ممارسة التماريف المناسبة كالمشي يكميان في اليكاء الطمؽ- ن2    

 0ساعات كافية لنكـ مريح- ن3     

 0االستر اء بعد الطعاـ كالنشاطات الجسدية- ن4   

 0الترفيو كممارسة اليكايات لترقية الصحة الجسدية كالعقمية كالت مص مف الضغط كالشدة- ن5   

  0تجنب العادات المؤذية كاإلدماف بما في ذلؾ تد يف السجائر الكحكؿ،كالم درات- ن6  

  :انظر إلى الصكر المرفقة اآلتية- 23

         
 (ت)                                    (ب)                      ( أ)

                   
 (خ)                                 (ح)                           (ج)                  (ث)                 

                      
  (ذ)                                                        (د)                  
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: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع العبارة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي

   0تجنب العادات المؤذية كاإلدماف-   أ

  0االستر اء-  ب

  0ساعات كافية لنكـ مريح-  ت

 0تنظيـ ساعات العمؿ كالراحة-  ث

 0ترفيو كممارسة اليكايات-     ج 

 0ممارسة التماريف كالمشي في اليكاء الطمؽ-     ح

: يمكف أف نذكر مف مبادئ العيش الصحي ما يمي- 

  00000000 يجب  (ح)مف أجؿ أف يتجنب اإلنساف الشدة كالتعب كالذم تعبر عنو الصكرة - ن1

  0(ج)ك  (ث) كالذم تعبر عنو الصكرتاف 0000000000إف جسـ اإلنساف بحاجة يكميان لػ- ن2

إف الجياز اليضمي عند اإلنساف بعد تناكؿ الطعاـ كبعد القياـ بالنشاطات الجسدية بحاجة إلى  - ن3

  0(ذ) كالذم تعبر عنو الصكرة 000000000000    

   0000000000يت مص جسـ اإلنساف مف الشدة كالضغط النفسي الذم يتعرض ليما بالػ- ن4

  0(خ) كالذم تعبر عنو الصكرة 0     لترقية الصحة الجسدية كالعقمية

  00000000000إف االبتعاد عف التد يف كتعاطي الم درات كشرب الكحكؿ يؤدم إلى - ن5

 0(د)ك  (ب)    كىذا ما تعبر عنو الصكرتيف 

 (أ)كىذا ما تعبر عنو الصكرة -0000000ليستعيد الجسـ نشاطو في اليـك التالي بحاجة لػ- ن6

                                        

                               0يتضمف شرح ما يحتاج إليو جسـ اإلنساف مف الغذاء كأنكاعو CD:         التربية الغذااية-5-4

 :                    يتـ فييا
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 تعريؼ األفراد بالغذاء الصحي المتكازف الذم يجب عمييـ تناكلو ك يشتمؿ عمى أغذية حيكانية  -
  0كأ رل نباتية

 نشر الكعي الغذائي مف  بلؿ بياف السمككيات الصحيحة في تناكؿ الغذاء كاالبتعاد عف السمككيات  -
  0    الغذائية ال اطئة 

: يجب أف يحتكم غذاء اإلنساف اليكمي عمى- 24

:   المتكافرة في الحمكل بشكؿ أساسي كما يظير في الصكر التالية0000000الػ - ن1 

           
:   النبات كالحيكاف كالصكر اآلتية ىي أمثمة عمييا: يحصؿ عمييا اإلنساف مف مصدريف000000الػ  - ن2 

        
:  كليا مصدراف نباتي كحيكاني كالصكر اآلتية ىي أمثمة عمييا000000الػ- ن3 

      
:           المكجكدة في ال ضراكات كالفكاكو المكضحة في الصكر التالية0000000الػ- ن4
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 المكجكد في الطعاـ الذم نأكمو أك يشرب بشكؿ حر كالصكر اآلتية تعبر عف  000000الػ- ن5

 0   مصادر الماء لجسـ اإلنساف

                    

        
 0 كالصكر التالية  تدؿ عمى المصادر التي تؤمنيا لجسـ االنساف000000 الػ00000الػ  - ن6

                        
:  التربية الجنسية- 5-5

  0كيتـ التعامؿ معيا حسب تقاليد المجتمع كأ بلقياتو                    - 

  0إنيا مدعكمة بالثقافة الدينية مف أجؿ الفضيمة ضمف الحياة األسرية المريحة                  - 

 0 المجتمع كأ بلقياتو00000إف التربية الجنسية المكجية ألفراد المجتمع تتحكـ بيا - 25

 كذلؾ مف  00000كتتميز التربية الجنسية عف أنكاع التربية األ رل بأنيا مدعكمة بالثقافة الػ- 26

  0       أجؿ أف تعـ الفضيمة ضمف الحياة األسرية

  0 التي يجب اتباعيا في المسكف كالمدرسة كالعمؿ كأيضان التربية عمى تدابير األماف- 5-6

( 0فيمـ كرتكف عف  طر العبث بأعكاد الثقاب                           ) 

-  4االستعدادات،- 3التدابير،- 2االحتياطات،- 1 )يحصؿ األفراد عمى األماف عندما تت ذ - 27

  0البلزمة لذلؾ (     اإلجراءات 
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تتبع تدابير األماف مف أجؿ حماية اإلنساف مف األ طار التي يمكف أف يتعرض ليا في حياتو  - 28

  000000 الػ000000أك الػ0000000     سكاء كاف في الػ

يكجد أمثمة كثيرة عمى تدابير األماف التي يجب أف يككف األفراد عمى اطبلع عمييا كتطبيقيا  - 29

:      في الكقت المناسب لحمايتيـ مف األ طار نذكر منيا

 0 في حاؿ نشكب حريؽ في المكاف الذم نتكاجد بو00000معرفة است داـ جياز إطفاء الػ- ن1   

    00000 عف مكقد النار مثؿ000000إبعاد المكاد القابمة لمػ- ن2   

  000000 بيد األطفاؿ لتجنب حدكث الػ000000عدـ ترؾ أعكاد الػ- ن3   

:  إعطاء  مفية المعرفة األساسية لممرض كىي:التربية بما يتعمؽ بالمراضة- 5-7

  0األسباب الطبيعية كعكامؿ ال طر أك العكامؿ المؤىبة- ن1                          

  0طرائؽ االنتقاؿ في حالة األمراض السارية- ن2                          

  0الكقاية مف األمراض ك صكصان الكسائؿ الش صية - ن3                          

التظاىرات الباكرة كالعبلمات المنبية مف أجؿ طمب الرعاية  - ن4                          

  0  الصحية في الحاؿ بغض النظر عف الشدة كعدـ محاكلة التدبير الذاتي

مف   (الكقائية- 4التأىبية،-  3االحتياطية،-  2االنتقائية،- 1)تتصؼ ىذه التربية بالتربية - 30

 0(قبؿ كقكعو)     المرض ألنيا تقـك بإعطاء كؿ المعمكمات عف مرض ما، يمكف اإلصابة بو أم

يتـ في التربية الكقائية أك ما يسمى التربية بما يتعمؽ بالمراضة إعطاء أفراد المجتمع  - 31

  0 األساسية لممرض قبؿ كقكعو00000      مفية الػ

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 32

 0      رعاية ، باكرة ، طبيعية  ، سارية  ، منبية  ،  مؤىبة  ،  ش صية ، شدة ، غير سارية

:  تتضمف  مفية المعرفة األساسية لممرض      - 

  0 لممرض000000 كعكامؿ ال طر أك العكامؿ الػ0000000كؿ ما يتعمؽ باألسباب الػ- ن1 
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 0000000أف يتعرؼ أفراد المجتمع عمى طرؽ انتقاؿ المرض في حالة األمراض الػ- ن2 

  0 التي تيـ الفرد000000كيفية الكقاية مف األمراض ك اصة الكقاية الػ- ن3 

الصحية 000000 مف أجؿ طمب الػ000000 كالعبلمات الػ00000كصؼ التظاىرات الػ- ن4 

  0 كعدـ محاكلة التدبير الذاتي000000     في الحاؿ ، بغض النظر عف الػ

                                                              0الفئات المينية: - ُتعطى لفئات  اصة كتحت ظركؼ معينة، مثؿ: التربية الصحية النكعية- 5-8

  0األش اص المتعامميف مع الغذاء   - 0األميات-         

 (مميزة - 4محددة،- 3 اصة،- 2معينة،- 1)سميت التربية الصحية بالنكعية ألنيا ُتعطى لفئات - 33

  0     مف المجتمع

ظركؼ،   - 3شركط،- 2ضغكط،- 1 )تتميز ىذه الفئات ال اصة مف المجتمع بأنيا ت ضع لػ - 34

  0معينة  (أ طار- 4     

: انظر إلى الصكر المرفقة التالية- 35

           
 (ت)                              (ب)                               (أ)    

              
 (د)                          (خ)                    (ح)                    (ج)                       (ث)           

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/images/g0707s.JPG&imgrefurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/ara20031107_71832.html&h=189&w=175&sz=23&tbnid=3tn4OpEDchMJ:&tbnh=97&tbnw=89&hl=ar&start=1&
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 (ر)                                 (ذ)                    

نستنتج بعد النظر إلى مجمكعة الصكر السابقة أنيا  اصة بفئات معينة مف المجتمع ككؿ منيا  - 

:   ي ضع لظركؼ معينة ، كيمكف تقسيميا إلى الفئات التالية

 0(ت  )،  (ب  )،  (أ  )كما تكضحيا الصكر 0000000الفئات الػ- ن1               

 0(د)، (خ)،  (ح )،  (ج  )،  (ث  ) كما تكضحيا الصكر     0000000الػ- ن2               

 0(ر )،  (ذ ) كما تكضحيا الصكرتاف 0000000المتعامميف مع الػ- ن3               

: الفاات المينية-1- 8 -6

 0 ىـ العاممكف بالصناعة كالميف األ رل التي يمكف أف  تتعرض لم اطر صحية مينية     

:       كالتربية المكجية ليده الفئات تككف مف أجؿ

التربية مف أجؿ الحماية الش صية ضد حكادث العمؿ كاألمراض المينية، كالتدابير ال اصة         - 

 0         بالسبلمة المينية

                          0التدريب مف أجؿ اإلنجاز اآلمف لمعمؿ ككيفية استعماؿ أجيزة األماف كالمحافظة عمييا     - 

  (الصناعة-4الزراعةػ- 3التجارة،- 2التعميـ،- 1 )ُتعرؼ الفئات المينية بأنيـ ىـ العاممكف بػ - 36

  0     كالميف األ رل كمينة البناء

إصابات صحية مكضعية، -1)إف العامميف بالصناعة كبعض الميف يمكف أف يتعرضكا لػ - 37

    0(م اطر صحية مينية- 4كسكر مكضعية مينية،- 3رضكض صحية مينية،- 2     

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 38

ش صية ،  - تدابير ،خ- تدريب ، ح- أمراض ، ج- حكادث ، ث- محافظة ، ت- ميف ، ب-      أ
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 0تجارة- صناعة، ر- أجيزة ، ذ-      د

:  أ رل تككف مف أجؿ 0000 أك في 0000إف التربية المينية المكجية لمعامميف في الػ     - 

  0 العمؿ0000 ضد 0000000الحماية الػ- ن1                             

 0 المينية000000الحماية الش صية ضد الػ- ن2                             

  0 ال اصة بالسبلمة المينية000000الػ- ن3                             

  0 مف أجؿ االنجاز اآلمف لمعمؿ00000الػ - ن4                             

  0 عمييا00000 األماف كالػ00000كيفية استعماؿ - ن5                             

:                    األميات- 5-8-2            

التربية الصحية ىنا ذات قيمة مف أجؿ صحة األـ كالجنيف                                      - 

 0                                      كالطفؿ كالعائمة

: ُتعطي التربية الصحية لؤلميات العناصر التالية-                                     

 0العناصر العامة لمتربية الصحية- ن1                                      

 0متطمبات صحة الجنيف كناتج الحمؿ المفضؿ- ن2                                     

عكامؿ  طر الحمؿ ككيؼ يمكف تجنبيا كالعبلمات المنبية  - ن3                                     

                                        0                                         مف أجؿ طمب االستشارة الطبية المبكرة

التربية الغذائية مف أجؿ تغذية األـ كالطفؿ كالدعـ القكتي - ن4                                    

 (يتضمف اإلرضاع الطبيعي كطرائؽ ممارسة الفطاـ                                                 ) 

 0تبياف فكائد تنظيـ األسرة كممارسات تحديد النسؿ- ن5                                   

نما  - 39 ترجع أىمية التربية الصحية ليذه الفئة مف المجتمع ألنيا ال تقتصر عمى األـ فقط كا 

   000000الػ- ن1:            تشمؿ 

  000000كالػ- ن2                    
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 000000كالطفؿ كالػ- ن3                    

 0          لككنيا سمسمة مرتبطة مع بعضيا البعض 

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 40

-  تجنب ، د- صحية، خ- أـ، ح- طبية ، ج- حمؿ، ث- تربية  ،ت- غذائية  ، ب-         أ

     0انجاب- متطمبات، ظ– عبلمات ، ط - قكتي، ش- أسرة،س- نسؿ ،  ز- طفؿ ،  ر-        ذ

: تقدـ التربية الصحية لكؿ أـ في المجتمع مجمكعة عناصر ىامة كضركرية ىي- 

  0 إلخ000 كالنظافة الش صية ك000000 الػ00000العناصر العامة لمػ- ن1      

  0 صحة الجنيف كما ىك ناتج الحمؿ المفضؿ000000تبياف ما ىي - ن2      

ىا    000000 لممرأة الحامؿ ككيؼ يمكف 000000عكامؿ  طر الػ- ن3      

 0 المبكرة00000 المنبية مف أجؿ طمب االستشارة الػ00000         باإلضافة إلى تبياف الػ

  00000 كالدعـ الػ0000 كالػ0000 مف أجؿ تغذية الػ000000التربية الػ- ن4    

  00000 باإلضافة لممارسات تحديد الػ00000تبياف فكائد تنظيـ الػ- ن5    

: المتعاممكف مع الغذاء3- 8- 5    

 :الذيف يعممكف مف أجؿ                    - 

العدكل المنتقمة بكساطة الغذاء ككيؼ يمكف لمعضكيات الممرضة أف تصؿ  - ن1                    

 0                        لمغداء بما في ذلؾ دكر التعامؿ مع الغذاء في حدكث التمكث

   0المبادئ العامة لئلصحاح الغذائي كمتطمبات مصدر الغذاء العمكمي الصحية- ن2                   

 0كيفية ممارسة التعامؿ النظيؼ مع الغذاء- ن3                   

  00000إف ىذا النكع مف التربية الصحية مكجو إلى فئة مف الناس ليا عبلقة مباشرة مع الػ- 41

: إف فئة المتعامميف مع الغذاء تعمؿ مف أجؿ- 42

  0المنتقمة بكساطة الغذاء00000الػ- ن1                                       
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  0 أف تصؿ لمغذاء0000معرفة كيؼ يمكف لمعضكيات الػ- ن2                                       

  00000معرفة دكر التعامؿ مع الغذاء في حاؿ حدكث الػ- ن3                                       

  000000المبادئ العامة لئلصحاح الػ- ن4                                       

  0 الصحية00000متطمبات مصدر الغذاء الػ- ن5                                       

  0 مع الغذاء000000كيؼ يتـ سمكؾ التعامؿ الػ- ن6                                       

   بجانب اإلجابة  ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 43

شارة   : بجانب اإلجابة الغمطx     الصحيحة كا 

  0إف عممية تنظيؼ الثياب ال تعد مف النظافة الش صية- ن1     

إف ىذه العادة ىي إحدل العادات  : عندما يقـك الطفؿ بفرؾ عينيو بيديو غير النظيفتيف نقكؿ- ن2     

  0          الصحية السميمة

  0ُتعد عممية تنظيـ ساعات العمؿ كالراحة لتجنب الشدة كالتعب مف مبادئ العيش الصحي- ن3    

عندما أغسؿ كجيي كلـ أجد بجانيي المنشفة ال اصة بي فإني استعمؿ منشفة أ تي كىذا  - ن4    

  0         العمؿ مف العادات الصحية السميمة

  0إف شرب الكحكؿ مف مبادئ العيش الصحي- ن5    

عند عدـ كجكد مياه جارية يمكنني أف استعمؿ مياه م زنة منذ عدة أياـ في غسؿ ال ضار  - ن6    

  0         كبذلؾ أككف قد اتبعت عادة صحية سميمة

   0ُتعد الفئات المينية إحدل الفئات التي تكجو إلييا التربية الصحية النكعية- ن7   

  :مككنات التربية الصحية-6

ليست التربية الصحية في الكقت الحاضر كظيفة قائمة بذاتيا كلكنيا مدمجة ضمف  النشاطات -
 0الكظيفية الم تمفة لميف متنكعة

كالتربية الصحية إحدل مياـ العامميف في مجاؿ ال دمات الصحية ك صكصان أعضاء الفريؽ      - 
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:        الصحي لمرعاية الصحية األكلية المؤلؼ مف 

  0مثاؿ األطباء:العامميف الطبييف - ن1        

  0مثاؿ الممرضات،القاببلت،الزائريف الصحييف : المساعديف الطبييف- ن2       

  0العامميف ذكم صمة بالصحة مثؿ العامميف االجتماعييف- ن3       

: يمكف لمتربية الصحية أف تككف إحدل مياـ الفئات التالية     - 

  0طبلب الطب كالتمريض كالعمؿ االجتماعي- ن4      

 0العامميف في المدارس مثؿ المعمميف،الممرضة،العامؿ االجتماعي- ن5      

  0قادة المجتمع كاألش اص المؤثريف  صكصان في المناطؽ الريفية- ن6      

 كظيفي مدمج ضمف نشاطات 00000يعمؿ عدـ عد التربية الصحية كظيفة قائمة بذاتيا ، ألنيا - 44

 00000 م تمفة لميف 0000      

كبما أف التربية الصحية نشاط ضمف نشاطات كظيفية متنكعة، لذا ُتعد إحدل مياـ العامميف في  - 45

 00000 الصحية الػ00000    مجاؿ ال دمات الصحية ك اصة أعضاء الفريؽ الصحي لمػ 

: ُيطمؽ اسـ أعضاء الفريؽ الصحي لمرعاية الصحية األكلية عمى كؿ مف - 46

  0 مثؿ األطباء00000العامميف الػ- ن1          

  00000 كالزائريف الػ00000 كالػ000000الػ:  مثؿ00000المساعديف الػ- ن2          

  0000000 مثؿ العامميف الػ00000العامميف ذكم صمة بالػ- ن3          

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 47

أش اص ،  - اجتماعي ، ح- تمريض ، ج- مدارس ، ث- ممرضة ، ت- مجتمع ، ب-     أ

 0األفراد- طب ، ذ- ريفية ، د-      خ

نما يمكف أف تككف مياـ لمفئات التالية-  :  ال تقتصر مياـ التربية الصحية عمى أعضاء الفريؽ الصحي كا 

  0000000 كالعمؿ الػ000000 كالػ000000طبلب الػ- ن1       
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  0 كالعامؿ االجتماعي00000 مثؿ المعمميف كالػ0000000العامميف في الػ- ن2       

 0000 المؤثريف  صكصان في المناطؽ الػ00000 كالػ000000قادة الػ- ن3       

: مككنات التربية الصحية- 6

 :لمتربية الصحية ثالثة مككنات رايسية ىي- 

الرسالة الصحية  - المتمقي      - مربي                                         - 

 0ىك المسؤكؿ عف إعطاء الرسالة التربكية لممتمقيف- : المربي6-1 

     0كىك الش ص الذم ُيعد  صيصا ألداء عمؿ التربية الصحية        - 

 : متطمبات المربي6-1-1    

 0ميجب أف ُيعد المربي كيدرب مف أجؿ العمؿ ميما كانت مؤىبلتو كعممو الميف - :الكفاءة-     أ

يجب أف يككف لديو ال مفية المعرفية كالسمككية األساسية عف صحة المجتمع                       - 

 0                       كاألسرة ،كالعمـك النفسية كالسمككية كعمـ المجتمع

  0يجب أف يككف المربي محبكبان كمؤثران - : الشخصية-         ب

 0ميتمان بعممو أم يككف لو مكقؼ إيجابي منو               - 

  0يجب أف يتبع المربي سمككان صحيحان :- السمكؾ الصحي-ت       

  0يبدم مثاالن جيدان عمى التعميمات كالنصائح التي يعطييا                             - 

                            0عندما يناقش م اطر التد يف كيطمب اإلقبلع عنو، يجب أف يككف غير مد ف:                 مثاؿ

:  لمتربية الصحية مككنات رئيسة- 48

  000000الػ-                           أ

  000000الػ-                          ب

  00000 الػ0000000الػ-                          ت

ُيعرؼ المربي بأنو المككف األكؿ لمتربية الصحية كىك المسؤكؿ عف إعطاء الرسالة  - 49
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 000000     التربكية لمػ

  000000 الػ000000يتـ إعداد المربي  صيصان ألداء عمؿ الػ- 50

  000000ُيطمؽ عمى الشركط التي يجب أف تتكافر في المربي اسـ - 51

: مف أجؿ أف يككف المربي ناجحان يجب أف تتكافر فيو المتطمبات اآلتية- 52

  0 فنقكؿ أنو مربي كؼء0000000الػ- ن1              

  0000000الػ- ن2              

  0 الصحي االيجابي كليس السمبي0000000الػ- ن3              

مف أجؿ  (ُيقيـ ، ُيعمـ- 3يدرب، - 2ي تبر، -1)لكي تتكافر الكفاءة في المربي يجب أف ُيعد ك - 53
  0العمؿ ميما كانت مؤىبلتو كعممو الميني

 0000 كالػ00000كمف أجؿ أف تتحقؽ الكفاءة في المربي يجب أف يككف لديو ال مفية الػ- 54

 0      األساسية عف صحة المجتمع كاألسرة ،كالعمـك النفسية كالسمككية كعمـ المجتمع

  0 فييـ00000 مف قبؿ اآل ريف ك000000نقكؿ إف المربي ذك ش صية جيدة إذا كاف - 55

عممو،   - 3شعره ،- 2مظيره ،- 1)يجب أف يككف المربي المحبكب كالمؤثر في اآل ريف ميتمان بػ - 56

   0كىذا يعني أف لو مكقفان إيجابيان منو (طعامو-4      

  00000 كالػ00000ُيقاؿ عف المربي إنو يتبع سمككان صحيحان عندما يبدم مثاالن جيدان عمى الػ- 57

  0      التي يعطييا

إف المربي الذم يعطي تعميمات كنصائح حكؿ مضار التد يف كيطمب مف األفراد اإلقبلع عنو ، - 58

  00000 لنقكؿ أف سمككو00000     يجب عميو أف يككف غير 

 :المستيدفكف مف العممية التربكية الصحية كيمكف أف يككنكا: ُيعرؼ المتمقكف بأنيـ: المتمقي6-2

  000000حالة مرضية تزكر طبيبان : األفراد - ن1             

 0تبلميذ المدارس: 1مثاؿ: المجمكعات- ن2             
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 0العماؿ في المصانع: 2                                مثاؿ

  0العائبلت  بلؿ الزيارات المرضية- ن3             

  0المجتمع بشكؿ عاـ- ن4             

- 3مقصكديف،- 2متمقيف،- 1)يستيدؼ المربي في عممو أش اص ُيطمؽ عمييـ اسـ الػ - 59
  0(مستيدفيف- 4مستجيبيف، 

مف العممية التربكية الصحية التي يمتقكف بيا 000000بأنيـ األش اص الػ: ُيعرؼ المتمقكف- 60
  0يالمربي

  0 بالمتمقيف0000 كالػ000000 كالػ00000 كالػ000000يسمى كؿ مف الػ- 61

:  المزايا التي يجب أف يعرفيا المربي عف المتمقي5-2-1        

:  مف أجؿ أف ينجح المربي في أداء عممو يجب أف يعرؼ المزايا اآلتية عف المتمقي                

  0المينة، التعميـ ، ظركؼ الحياة ، الثقافة ، العادات كالتقاليد- ن1                 

    تنظيـ: مثاؿالحكافز ، المكاقؼ ، كالسمكؾ المتعمؽ بالرسالة التعميمية       - ن2                 

                 0األسرة كتحديد النسؿ                     

-  4ميارات،- 3مزايا،- 2صفات،- 1)إف نجاح المربي في عممو مرتبط بمدل معرفتو لعدة - 62

عف المتمقي تميزه عف غيره    (     مكاىب

: إف أىـ ما يجب أف يعرفو المربي عف المتمقي مف مزايا ىك- 63

  0 أم ماذا يعمؿ00000000الػ- ن1       

  0 أم مستكاه العممي0000000الػ- ن2       

  0 أم حالتو االجتماعية000000 الػ000000- ن3       

  0 أم اطبلعو عمى أحداث كمكاضيع عامة0000000الػ- ن4      

  0 كالتقاليد التي تسكد في مجتمعو00000الػ- ن5      
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  0 التعميمية000000إلمامو بمكضكع الػ- ن6      

  0ىػ  تجاه الرسالة التعميمية00000- ن7      

       0 المتعمقة بالرسالة التعميمية00000 كالػ0000الػ- ن8      

  : فكااد معرفة مزايا المتمقي6-2-2        

 0تساعد عند مكاجية حالة سمكؾ  اطئ أك غير مفضؿ مما يتطمب عممية التغيير- ن1            

إف التغيير يتطمب التعامؿ مع الحكافز كالمكاقؼ كتدبيرىا بكساطة الرعاية كالتربية  - ن2            

   0الصحية لممجتمع                

إحداث التجديد الذم يعتبر عممية إلقناع الناس بتغيير السمكؾ غير المفضؿ إلى  - ن3          

  0              سمكؾ صحي سميـ

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 64

- مكاقؼ، د- مفضؿ ، خ- صحي ، ح- تغيير ،ج-  اطئ ،ث- حكافز ،ت- تجديد ،ب - أ
  0سمبي

 أك غير مفضؿ  00000ُيستفاد مف معرفة المزايا التي يتمتع بيا المتمقي عند مكاجية سمكؾ - ن1   

   000000      عنده مما يتطمب عممية الػ

 كتدبيرىا بكساطة الرعاية كالتربية 00000  كالػ00000كالتغيير عادة يتطمب التعامؿ مع الػ- ن2

 0    الصحية لممجتمع

 الذم يعتبر عممية إلقناع الناس بتغيير السمكؾ ، مف السمكؾ غير 000000إف إحداث الػ- ن3

 0 سميـ00000 إلى سمكؾ 00000    الػ

  األفراد: كىي مادة التربية الصحية التي يتـ نقميا لتصؿ إلى جميع المستيدفيف : الرسالة6-3

  0كالجماعات في المجتمع               

:  متطمبات الرسالة6-3-1   
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: البيانات المعطاة يجب أف- ن1          

  0تككف صحيحة ، دقيقة ، كمقبكلة-                                       أ 

  0كصفاتيا ال تتناقض مع تقاليد كأ بلقيات كثقافة المجتمع-                                       ب

               0كاضحة ، كمناسبة لمعمر كالتعميـ كالقدرات العقمية كالبيئة االجتماعية لممتعمميف: مفيكمة- ن2        

  0(تجذب انتباىيـ كحماسيـ )متكافقة مع حاجات المتمقيف - ن3         

التركيز عمى كقائع الحالة المكضكعية كالجكانب الساطعة لمسمكؾ الصحي السميـ، تقدـ - ن4         

            عبلمات السمكؾ السيئ دكف تض يـ كدكف حقائؽ غير مؤكدة لتجنب العكائؽ كاالرتباؾ  

 0           كاآلثار الم يفة

  0 كالمككف الثالث مف مككناتيا00000 التربية الػ00000إف الرسالة ىي- 65

  0 في المجتمع000000 كالػ0000000يتـ تقؿ الرسالة عف طريؽ المربي إلى الػ- 66

-  2رغبات ،-1)يجب أف يتكافر في الرسالة الصحية المكجية لممتمقيف مجمكعة مف الػ - 67

  0لنقكؿ عنيا أنيا رسالة جيدة (مسابقات- 4متطمبات،- 3     

 متطمبيف،  -2متطمب كاحد،- 1)إف عدد المتطمبات التي يجب أف تتكافر في الرسالة الصحية ىي - 68

  0فقط (أربع متطمبات- 4ثبلث متطمبات،- 3     

صحيحة  - 1)البيانات المعطاة كالمتضمنة في الرسالة الصحية يجب أف تككف : المتطمب األكؿ- 69

أم ال تتناقض مع   (صحيحة كدقيقة كمقبكلة- 4صحيحة كدقيقة، - 3دقيقة كمقبكلة،- 2     كمقبكلة،

  0    تقاليد كأ بلقيات كثقافة المجتمع

:  أف تككف البيانات مفيكمة أم:المتطمب الثاني- 70

 0 كضكح الشمس00000– ن1                      

  0المتمقي في حاؿ كاف كبيران أك صغيران 000000مناسبة لػ- ن2                  

 المتمقي الذم يتمقاه أك تمقاه في المؤسسة التعميمية 00000مناسبة  لػ- ن3                  
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 العقمية                                                                               00000مناسبة لمػ- ن4                  

 0 االجتماعية التي يعيش بيا المتمقي000000مناسبة لمػ- ن5                  

 (دكافع- 4ميكؿ،- 3حاجات،- 2رغبات،- 1)أف نككف البيانات متكافقة مع : المتطمب الثالث- 71

 0                        المتمقيف كلذا نجدىا عندئذ تجذب انتباىيـ كحماسيـ

: المتطمب الرابع- 72

الساطعة لمسمكؾ الصحي  - 1)      أف تركز البيانات عمى كقائع الحالة المكضكعية كالجكانب 

غير الساطعة لمسمكؾ الصحي السميـ كعدك  - 2      السميـ مع تض يـ عبلمات السمكؾ السيئ  

الساطعة لمسمكؾ الصحي السميـ مع عدـ تض يـ عبلمات  - 3      تض يـ عبلمات السمكؾ السيئ،

كدكف تض يـ   (المضاءة لمسمكؾ الصحي السميـ مقارنة بالسمكؾ السيئ- 4      السمكؾ السيئ ،

  0      حقائؽ غير مؤكدة

قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع شطر العبارة المناسب في الفراغ المناسب ليا في الجدكؿ  - 73

:  التالي     

 0كاضحة كمناسبة لمعمر كالتعميـ كالقدرات العقمية كالبيئة االجتماعية لممتمقيف- ن1

 0صحيحة ، دقيقة كمقبكلة- ن2

 0دكف تض يـ كدكف حقائؽ غير مؤكدة- ن3

 0الجكانب الساطعة لمسمكؾ الصحي السميـ- ن4

  0مع حاجات المتمقيف لتجذب انتباىيـ كحماسيـ- ن5

 0الجكانب الناصعة لمسمكؾ الصحي الجيد- ن6

تتضمف متطمبات الرسالة الصحية 

  000تركز عمى كقائع الحالة المكضكعية ك- ن1
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  000تقدـ عبلمات السمكؾ السيئ- ن2

  00000مفيكمة- ن3

  0000متكافقة- ن4

   0000البيانات المعطاة يجب أف تككف- ن5

شارة ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 74  بجانب العبارة الصحيحة كا 
xبجانب العبارة الغمط : 

   0الرسالة ىي مادة التربية الصحية التي يتـ نقميا إلى جميع المستيدفيف كىـ األفراد فقط- ن1 

إف البيانات المعطاة ألسرة غربية تصمح ألف تككف رسالة ألسرة عربية ألف مف صفاتيا أنيا  - ن2 

 0      ال تتناقض مع تقاليد كأ بلقيات كثقافة المجتمع

  0إف الرسالة الصحية مفيكمة ألنيا دقيقة كصحيحة كمقبكلة مف قبؿ المتمقيف- ن3 

عندما نقدـ عبلمات السمكؾ السيئ في الرسالة الصحية مض مة يككف اليدؼ ىك تجنب  - ن4

  0    العكائؽ كاالرتباؾ كاآلثار الم يفة

  0إف نجاح الرسالة الصحية متكقؼ مع تمبية بياناتيا لحاجات المتمقيف- ن5

: مسؤكلية التربية الصحية- 6

 0مسؤكلية التربية الصحية مسؤكلية جماعية كليست مسؤكلية فردية                        - 

:  األطراؼ المسؤكلة عف التربية الصحية في المجتمع6-1

:              عممية التربية لذا يجب إرشاد األبكيف إلعدادىـ مف أجؿ (نحك)ليا المسؤكلية األكلى تجاه : األسرة-ن1  

  0الكعي الصحي لمتطمبات كاستيفاء صحة األسرة-                                    أ

 0السمكؾ الصحي السميـ-                                    ب

  0 تعد استمراران كدعمان لمتربية الصحية التي بدأت في األسرة:المدرسة- ن2

:  تدعـ التربية الصحية لمعمـك بتطكر المجتمع كيككف ذلؾ بػ:المجتمع- ن3
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  0البيئة الصحية النظيفة - ت
 : ظركؼ العيش المؤاتية كالتي  - ث

  0تؤمف التسييبلت مف أجؿ العادات الصحية السميمة                                   - 

  0تعطي مثاالن لمنظافة                                   - 

:  ىـ السمطات الصحية التي يقع عمى عاتقيا مسؤكلية كؿ مف:مقدمك الخدمات الصحية - ن4

 0ت طيط                                  - 

 0تنفيذ                                  - 

 0تقييـ ال دمات الصحية األساسية بما في ذلؾ التربية الصحية                                 - 

  0 تشارؾ في تنفيذ  دمات العمـك بما فييا التربية الصحية:منظمات المجتمع- ن5   

  0(مدرسية- 4أسرية،- 3جماعية،- 2فردية،- 1)تتميز مسؤكلية التربية الصحية بأنيا - 75

: كلككف مسؤكلية التربية الصحية مسؤكلية جماعية ، فيي تقع عمى عاتؽ كؿ مف - 76

  0 التي ليا المسؤكلية األكلى نجاه عممية التربية000000الػ- ن1       

  0 كتعد استمراران كدعمان لمتربية الصحية التي بدأت مف األسرة00000الػ- ن2       

  0 حيث تدعـ التربية الصحية العمـك كذلؾ بتطكره00000الػ- ن3      

  0 أم السمطات الصحية التي ت ططيا كتنفذىا كتقيميا0000000 الػ00000مقدمك الػ- ن4      

  0 المجتمع حيث تشارؾ في تنفيذ  دمات العمكـ00000- ن5      

كنظران لمدكر الياـ الذم تقكـ بو األسرة في تقديـ التربية الصحية ألبنائيا كاف لزامان عمينا  - 77

 0األبكييف (شكر- 4إرشاد،- 3دعـ،- 2مكافأة،- 1      )

: يعمؿ سبب إرشاد األبكييف إلعدادىـ مف أجؿ - 78

 0 الصحي لمتطمبات كاستيفاء صحة األسرة0000الػ- ن1           

 0 الصحي السميـ00000الػ- ن2           
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: انظر إلى الصكرة المرفقة التالية-79

                       
:  إف تطكر المجتمع يدعـ التربية الصحية كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ

  0 ال الية مف القمامة0000000البيئة الصحية الػ- ن1                 

  0 المؤاتية000000ظركؼ الػ- ن2                

:   قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع العبارة المناسب في الفراغ المناسب ليا في الجدكؿ اآلتي- 80

  0أغرض التربية الصحية - 

  0التربية الغذائية- 

 0منظمات المجتمع- 

  0مككنات التربية الصحية- 

  0المتمقي- 

  0المدرسة- 

  0مسؤكلية التربية الصحية- 

 0األسرة- 

 0عناصر كمجاالت التربية الصحية- 

  0مقدمك ال دمات الصحية- 

  0تصميـ رسالة التربية الصحية- 

  0النظافة الش صية- 
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 0المربي- 

  0مبادئ العيش الصحي- 

  0الرسالة- 

  0المجتمع- 

 0المنزؿ- 

مبادئ التربية الصحية 

1 -

:           كتشمؿ

2 -

:           كتشمؿ

3 -

:          كتشمؿ

4 -

:            كتشمؿ

5 -

:           كتشمؿ

 - - - - -

 - - - - -

 - - - - -

 - - - - -

 - - - - -

 

: 1تعميـ

: ترتكز التربية الصحية عمى  مسة مبادئ ىي

   0أغراض التربية الصحية -1
  0تصميـ رسالة التربية الصحية -2
 0عناصر التربية الصحية كمجاالتيا -3
  0مككنات التربية الصحية  -4
 0مسؤكلية التربية الصحية -5
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التغذية الراجعة       

 اإلجابة الصحيحة        رقـ اإلطار 

                  مبادئ -1
2-  
  

 

 

 

  0الصحة- 2-                  3

  0معرفة- 1-                  4

  0المشكبلت- 2-     أ-    ن1-                 5

  0نشكءىا- 2-                               ب

  0تدبيرىا- 4-                               ت

 0حاجات- 1-       أ-    ن2                  

  0كعي صحي-  ن3-                6

  0الممارسات- 3-   ن1-               7

   0سمكؾ- 4-   ن2                  

  0أفراد-   ن1-               8

 0أسر-  ن2                  

  0         كيعتبر صح في حاؿ كتب مجتمع0مجتمعات- ن3                  

  0مشكمة- ب-  ن1-              9

                   مبادئ التربٌة الصحٌة

 

 أغراض التربٌة

     الصحٌة

 

تصمٌم رسالة 

 التربٌة الصحٌة

    عناصر 

  مجاالت التربٌةو

 الصحٌة    

 

مكونات التربٌة 

 الصحٌة

 

 مسؤولٌة التربٌة 

     الصحٌة
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  0قياس- ج-  ن2                 

  0تقييـ-  زمف        أ- خ -   ن3                

  0مفيكمة- كاضحة    ح- ث-   ن4                 

  0كاقعية- ت-   ن5                

  0م تصيف-            10

  0لؤلسر كالمجتمعات- 4-            11

  0رسالة  اصة- 3-            12

  0نصيحة- 4-            13

  0تقترح- 2-   ن1-           14

  0تكضح- 3-   ن2                

  0الشائعة- 2-   ن3                 

  0النصيحة- 2-   ن4                

  0مجمكعة- 3-   ن5                

  0منيجية-            15

  0عممية- 3-            16

  0رسالة-  حقيقة     ث- د-  ن1-           17

  0الناس-  تعميـ     ب- ا تبار    ح-  أ-  ن2                

  0صحيحة- متعددة    ذ- مستجدات   ت- كتابة      ج- ر-  ن3                

  0متنكعة-            18

  0برامج- ن1-           19

  0مناىج- ن2                
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  0ش صية- أ-            20

  0سميمة-                  ب

  0صحي-                  ت

  0غذائية-                 ث

 0جنسية-                 ج

  0أماف-    ح

  0مراضة - خ
  0نكعية - د

  0ش صية– نظافة -           21

  0سميمة-  صحية  -          22

  0نظيفة- 2-  ن1               

  0الحميب- 4-  ن2               

  0جارية- 3-  ن3               

  0مشترؾ-  ن4               

  0نظيفة- ن5               

  0تنظيـ ساعات العمؿ كالراحة- ث-  ن1-           23

  0ممارسة التماريف كالمشي في اليكاء الطمؽ- ح-  ن2                

  0االستر اء- ب-  ن3                

  0ترفيو كممارسة اليكيات- ج-  ن4                

  0تجنب العادات المؤذية كاإلدماف- أ-  ن5                

  0ساعات كافية لنكـ مريح- ت-  ن6                
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  0سكريات- ن1-          24

  0بركتينات- ن2               

  0دسـ - ن3               

  0فيتامينات- ن4               

  0ماء- ن5               

  0معدنية– أمبلح - ن6              

  0تقاليد-          25

  0دينية-          26

  0التدابير-          27

  0عمؿ-  مدرسة  - مسكف  -             28

  0حرائؽ- ن1-           29

  0البنزيف - اشتعاؿ   - ن2                

  0حرائؽ-  ثقاب  - ن3                

  0الكقائية-            30

  0معرفة-            31

  0مؤىبة-  طبيعية   - ن1-           32

  0سارية- ن2                

  0ش صية- ن3                

  0شدة-  منبية     رعاية    -   باكرة   - ن4                

  0 اصة- 2-            33

  0ظركؼ- 3-            34
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    0غذاء - ن3أميات ، -ن2مينية، - ن1-           35

  0الصناعة- 4-            36

  0م اطر صحية مرضية- 4-            37

  0ميف- صناعة      أ- ذ-             38

  0حكادث- ش صية    ت- خ-   ن1               

  0أمراض- ث-  2ٍ               

  0تدابير- ح- ن3               

  0تدريب- ج- ن4                

  0محافظة- أجيزة     ب– د -  ن5               

  0أـ - ن1-           39

  0جنيف- ن2               

  0عائمية- ن3               

  0صحية- تربية     ح- ب-  ن1-          40

  0متطمبات- ط-  ن2                 

  0طبية- عبلمات   ث- تجنب  ش- حمؿ   خ- ت-   ن3                 

  0قكتي- طفؿ   س- أـ    ذ- غذائية    ج- أ-   ن4                 

  0نسؿ- أسرة     ر- ز- ن5                 

  0غذاء-             41

  0عدكل-   ن1-           42

  0ممرضة-   ن2                

  0تمكث-  ن3               
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  0غذائي- ن4               

  0عمكمي- ن5               

  0نظيؼ- ن6               

     x- ن1-          43

  x- ن2               

 - ن3               

 x- ن4               

 x- ن5               

  x- ن6               

 -ن7               

  0متنكعة-   كظيفية   -  نشاط   -           44

  0أكلية-   رعاية     -           45

  0طبييف- ن1-          46

  0صحييف-  قاببلت   -   ممرضات      -   الطبييف - ن2               

  0اجتماعييف-  صحة   -  ن3               

  0اجتماعي- تمريض   ج- طب    ث- د-  ن1-          47

  0ممرضة- مدارس      ب- ت-  ن2               

  0ريفية- أش اص      خ- مجتمع    ح- أ-   ن3               

  0مربي- ن1-          48

  0متمقي- ن2               

  0صحية-  رسالة  - ن3               
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  0متمقيف-             49

  0صحية-  تربية  -            50

  0متطمبات-            51

  0كفاءة- ن1-          52

  0ش صية- ن2               

  0سمكؾ- ن3               

  0يدرب- 2-           53

  0سمككية-   معرفية  -           54

  0مؤثران -   محبكبان   -          55

  0عممو-          56

  0نصائح-  تعميمات  -          57

  0صحيحان - مد ف   -          58

  0متمقيف-          59

  0مستيدفكف-          60

 0مجتمع-   عائبلت   -   مجمكعات   -   أفراد    -          61

  0مزايا-         62

  0مينية- ن1-       63

  0تعميـ- ن2             

  0حياة-  ظركؼ  - ن3             

  0ثقافة- ن4             

  0عادات- ن5               



   

- 469-  

 

  0رسالة- ن6               

  0سمكؾ- ن7               

  0مكاقؼ– حكافز - ن8               

  0تغيير-  اطئ   ث- ت-  ن1-          64

  0مكاقؼ- حكافز  خ- ب-  ن2               

  0صحي- مفضؿ   ج- تجديد     ح- أ-  ن3               

  0صحية-  مادة   -          65

  0جماعات-  أفراد    -          66

  0متطمبات- 3-         67

  0أربع متطمبات- 4-          68

  0صحيحة كدقيقة كمقبكلة- 4-          69

  0كاضحة- ن1-          70

  0عمر- ن2               

  0تعميـ- ن3               

  0قدرات- ن4               

  0بيئة- ن5               

  0حاجات- 2-           71

    0الساطعة لمسمكؾ الصحي السميـ مع عدـ تض يـ عبلمات السمكؾ السيئ- 3-           72

73  -

تتضمف متطمبات الرسالة الصحية 
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 0الجكانب الساطعة لمسمكؾ الصحي السميـ- ن4 000تركز عمى كقائع الحالة المكضكعية ك- ن1

 0دكف تض يـ كدكف حقائؽ غير مؤكدة- ن3 000تقدـ عبلمات السمكؾ السيئ- ن2

كاضحة كمناسبة لمعمر كالتعميـ كالقدرات - ن1 00000مفيكمة-  ن3
 0العقمية كالبيئة االجتماعية لممتمقيف

مع حاجات المتمقيف لتجذب انتباىيـ - ن5 0000متكافقة- ن4
  0كحماسيـ

  0صحيحة ، دقيقة ،كمقبكلة- ن2 0000البيانات المعطاة يجب أف تككف- ن5

      

 x- ن1-                  74 

 x -ن2                        

 x -ن3                        

 x -ن4                        

  -ن5                        

 0جماعية - 2-                  75

  0أسرة- ن1-                76

  0مدرسة- ن2                     

  0مجتمع- ن3                     

  0صحية-   دمات  - ن4                     

  0منظمات- ن5                     

 0إرشاد- 3-               77

  0كعي- ن1-              78
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 0سمكؾ- ن2                   

  0نظيفة- ن1-              79

 0عيش- ن2                   

80 -

                                مبادئ التربية الصحية 

1 -

أغراض التربية 
الصحية 

2 -

تصميـ الرسالة 
 0الصحية

3 -

عناصر - 
كمجاالت التربية 

 0الصحية

4 -

مككنات التربية 
الصحية 

5 -

مسؤكلية التربية 
 0الصحية

مبادئ العيش   
 0الصحي

 0األسرة- 1 0المربي

النظافة -   
  0الش صية

 0المدرسة- 2 0المتمقي

 0المجتمع- 3 0الرسالة  0التربية الغذائية-   

مقدمك ال دمات     
  0الصحية

منظمات     
 0المجتمع
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 د 70: االختبار البنااي                                                                   الدرجة 

:      لمفصؿ الرابع                                                                     المدة 

  المدة       الدرجة                                                                                 

 (د12  2/1 ):                                                            السؤاؿ األكؿ

شارة  بكضع إشارة  أجب:سؤاؿ  :  بجانب اإلجابة الغمطXبجانب اإلجابة الصحيحة كا 

عندما ُيطمب مف أحد طمبة معمـ الصؼ السنة األكلى أف يذكر أغراض التربية الصحية فتككف اإلجابة - أ
: عمى النحك اآلتي 

  0إثارة اىتماـ فئة األطباء فقط بالبحث كالتدقيؽ في مجاالت الصحة كجعميـ يقدركنيا - ُن1   

  0جعؿ الناس يشعركف بمشكبلت صحة المجتمع كحاجاتو- ن2   

  0 مؽ كعي صحي لدل العمـك - ن3   

  0تدرس لمطمبة فقط  ليعرفكا ماذا يفعمكف لتحسيف صحتيـ - ن4  

  0إثارة اىتماـ كافة الناس بالصحة كجعميـ يقدركنيا بكصفيا شيئان تمينان يستحؽ ذلؾ- ن5  

   0تعميـ الناس ماذا يستطيعكف أف يفعمكا كأفراد كأسر كمجتمعات لتحسيف صحتيـ- ن6  

لدل سؤالنا ألحد المربيف عف المزايا التي يجب عميو أف يعرفيا كالمزايا التي ال تفيد معرفتيا عف  - ب
 : المتمقي فيقكؿ 

عدـ معرفة الحكافز كالمكاقؼ كالسمكؾ المتعمؽ بالرسالة التعميمية الصحية  - ن7   

       0       كتحديد النسؿ كتنظيـ األسرة

ال عبلقة لممربي بمعرفة مينة المتمقي كظركفو ألف رسالتو الصحية مكجية  - ن8   

   0          لكؿ أفراد المجتمع

معرفة المستكم  الثقافي كالتعميمي لممتمقيف ألنو يفيد في إيصاؿ الرسالة  - ن9     

  0        التعميمية الصحية ليـ

  0اإلحاطة بالعادات كالتقاليد التي تؤثر عمى المتمقي - ن10    
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:  عندما ُيسأؿ مسؤكؿ صحي عف الفريؽ الصحي لمرعاية الصحية مـَ يتألؼ يقكؿ - ت

 0مف المساعديف الطبييف كاألطباء الذيف يقكمكف بالرعاية الصحية األكلية- ن11    

 0ال يمثؿ العامميف االجتماعييف أحد أعضاء الفريؽ الصحي- ن12     

  0المعممكف الذيف ُيعدكف  أحد أعضاء الفريؽ الصحي لمرعاية الصحية- ن13    

ُي طأ مف يقكؿ إف قادة المجتمع كاألش اص المؤثريف في المناطؽ الريفية     - ن14    

     0  التابعة لممحافظات ىـ مف أعضاء الفريؽ الصحي

   (د12  2/1):                                                                    السؤاؿ الثاني

: ا تر ال يار الصحيح مف ال يارات األربعة اآلتية

: الرسالة الصحية ىي- أ

  0تقدـ بطريقة مثيرة(اقتراح - 4رعاية ، – 3نصيحة ، – 2مبلحظة ، - 1- )ن1

  0في المجتمع (أسر – 4فرد ، – 3مجمكعة ، – 2كؿ الناس ، - 1)لػ - ن2

  0المجتمع (حاجات – 4صفات ، – 3ثقافة ، – 2ميف ، - 1)كتككف متناسبة مع - ن3

:  تتصؼ أغراض التربية الصحية -  ب

–  4كاقعية ، – 3سيمة ، – 2محددة ، - 1)بأنيا ال تستعصي عمى التحقيؽ ألنيا - ن4  

  0(      مممكسة

  0(صعبة – 4كثيرة ، – 3متاحة ، – 2قميمة ، - 1)يتحقؽ الكصكؿ إلييا باإلمكانيات الػ - ن5  

  0 (مناقشة– 4كزف ، – 3قياس ، – 2كصؼ ، - 1)قابمة لمػ - ن6  

ليتـ بسيكلة كيسر تقييـ   (كاقع – 4زمف ، – 3عادات ، – 2قيـ ، - 1)مرتبطة بالػ - ن7 

  0     مسيرة التقدـ عمى طريؽ ت قيقيا

التي   (الدركس – 4الكائنات ، – 3مشكمة ، – 2حالة ، - 1)مرتبطة بشكؿ كثيؽ بالػ - ن8 

  0     تكضع مف أجؿ التعامؿ معيا
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 :ُعرؼ المربي بأنو - ت

المسؤكؿ عف إعطاء المعمكمات المتضمنة في الرسالة التربكية الصحية لعدد مف األطباء،        - 1)ىك- ن9

الذم يصكغ الرسالة التربكية المكجية إلى المعمميف حصران،  - 2        

المسؤكؿ عف إعطاء الرسالة التربكية لممتمقيف ُيعد  صيصان ألداء عمؿ التربية الصحية،  - 3        

            0(ش ص ُيعد  صيصان ألداء عمؿ التربية الصحية لممتمقيف - 4        

:  ُيقصد بالمتمقيف  - ت
المستيدفكف مف العممية - ن10

   0اإلحصائية كيمكف أف يككنكا أفرادان أك مجمكعات أك عائبلت- 1         )

التنمكية كيمكف أف يككنكا جميع أفراد المجتمع،  - 2         

 ، 00000التربكية الصحية كيمكف أف يككنكا أفرادان  أك مجمكعات أكعائبلت- 3         

  0(العاممكف في المجاؿ التربكم كيمكف أف يككنكا المعمميف فقط- 4         

                                                                     (د 22 ):                                                                     السؤاؿ الثالث

ضع في الجدكؿ التالي أرقاـ العبارات المناسبة لمعنكاف الذم يشير إليو كؿ جزء مف الجدكؿ كذلؾ عف 
:  طريؽ عمميتي السحب كاإلفبلت 

مبادئ العيش - 5المربي ، - 4التربية الجنسية ، - 3االستحماـ ، - 2التربية الصحية النكعية ، - 1
نصيحة لممحافظة عمى األسناف ، - - 8التربية بما يتعمؽ بالمراضة ، - 7المتمقي ، - 6الصحي ، 

استعماؿ مناديؿ نظيفة لممفرزات - 12ممارسة رياضة المشي ، - 11الفحص الطبي قبؿ الزكاج ، - 10
التربية - 16التربية القكمية ، - 15المعمـ ، - 14معرفة طرؽ انتقاؿ األ مراض السارية ،- 13التنفسية ،

- 20التربية الغذائية ، - 19األسر ،  - 18العادات الصحية السميمة ، - 17عمى تدابير األماف ، 
 ،التعرؼ عمى عكامؿ  طر الحمؿ- 22معرفة است داـ جياز إطفاء الحرائؽ ،- 21النظافة الش صية ، 

  0معرفة مككنات الغذاء المتكازف- 24الرسالة الصحية ، - 23

أمثمة عمييا مككنات التربية الصحية أمثمة عمييا مجاالت التربية الصحية 
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                                                          (د 16 ):                                                                   السؤاؿ الرابع 

:  الفراغات التالية بما يناسبيا مف كممات إمأل

: لكي يككف الش ص مربيان صحيان جيدان فعميو أف يتمتع بالصفات التالية- أ

  000000الػ- ن1      

  000000الػ- ن2      

  0الصحي0000الػ- ن3     

:    إف األطراؼ المسؤكلة عف التربية الصحية في المجتمع متعددة ككثيرة كىي تشمؿ كؿ مف - ب

  0 التي ينشأ بيا الطفؿ 00000الػ- ن1

  0 التي يأ ذ منيا تعميمو األساسي 00000الػ- ن2

  0 الذم يشمؿ كافة األفراد 00000الػ- ن3

  00000مقدمك ال دمات الػ - ن4

  0 المجتمع كمنيا منظمة شبيبة الثكرة  كمنظمة االتحاد النسائي00000- ن5

  00000 كليست مسؤكلية 00000إف مسؤكلية التربية الصحية ىي مسؤكلية - ت

:  المتمقكف يمكف أف يككنكا - ث

  0 كىي حالة مرضية تزكر عيادة الطبيب000000الػ - ن1    

  0 كتبلميذ المدارس أك عماؿ المصانع 00000الػ - ن2    

  0  بلؿ الزيارات المرضية لممنازؿ00000الػ- 3    

  0 كىي تشمؿ كؿ ما سبؽ ألنو مكجكد ضمنو00000الػ - ن4   

عدادىما مف أجؿ  - ج  :يعمؿ سبب إرشاد األبكييف كا 
  00000 لمتطمبات كاستيفاء صحة الػ00000الكعي الػ- ن1

  0 السميـ000000السمكؾ الػ- ن2
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 (د7):                                                                         السؤاؿ الخامس

:  أتمـ الفراغات بالكممات المناسبة التالية عف طريؽ عمميتي السحب كاإلفبلت ليا

مستجدات - تطمبو، د- مشكمة ، خ- رسالة ، ح- مرات ، ج- حقيقة ، ث- تعميـ ، ت- أػ كتابة ، ب
0   

:  عندما ُيطمب منؾ تصميـ رسالة صحية مكجية لجية معينة فعند ذلؾ يجب أف تتبع المراحؿ التالية 

  0 بسيطة00000 بشكؿ 000000صياغة الػ- ن1

 منيـ   0000 الكتشاؼ فيما إذا كاف الناس قادريف عمى فيميا كفعؿ ما 0000ا تبار الرسالة قبؿ الػ- ن2

 متعددة حتى تصبح صحيحة كما 00000 كالقياـ با تبارىا000000 الرسالة كفقان لمػ 00000إعادة- ن3
  0ىك مطمكب 

 

انتيت األسئمة 
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                                                                                 70: إجابات االختبار البنااي                                                           الدرجة 

:                                                                                                                           لمفصؿ الرابع                                                               المدة   

  المدة     الدرجة                                                                                 

 (د12  2/1:                                                                           ) 1ج

 0    درجة كربع لكؿ إجابة

 x- ن1-       أ

 - ن2         

 - ن3        

 x- ن4       

 - ن5      

 - ن6     

 x- ن7-  ب

  x- ن8      

 - ن9     

 - ن10   

 (د12  2/1:                                                                           ) 2ج

 0     درجة كربع لكؿ إجابة

  0نصيحة- 2- ن1-  أ    

  0كؿ الناس- 1- ن2        

  0حاجات- 4- ن3       

  0كاقعية- 3- ن4-  ب
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  0متاحة- 2- ن5      

  0زمف- 3- ن7      

  0مشكمة- 2- ن8     

  0ىك ش ص ُيعد  صيصان لؤلداء عمؿ التربية الصحية لممتمقيف- 4- ن9-   ت

 0000التربكية الصحية كيمكف أف يككنكا أفراد أك مجمكعات أك عائبلت- 3- ن10-   ث

 (د22:                                                                               ) 3ج

درجة كاحدة لكؿ إجابة       

أمثمة عمييا مككنات التربية الصحية أمثمة مجاالت التربية الصحية 

1 -

3  -

5  -

7  -

16  -

17  -

19  -

20  -

22 -

10 -

11 -

13 -

21 -

12 -

24 -

2 -

4  -

6  -

23 -

 

 

 

 

 

14 -

18 -

8  -

 (د16:                                                                               ) 4ج

 0درجة كاحدة لكؿ أجابة    

  0كفاءة- ن1 - أ
  0ش صية- ن2

 0سمكؾ- ن3
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  0أسرة- ن1 - ب
  0مدرسة- ن2

  0مجتمع- ن3

  0صحية- ن4

   0منظمات- ن5

  0فردية– جماعية - ت

  0أفراد- ن1-   ث

  0مجمكعات- ن2       

  0مجتمع- ن3       

 0أسرة– صحي - ن1-  ج

  0صحي- ن2     

 (د7:                                                                                  ) 5ج

 0درجة كاحدة لكؿ فراغ      

  0مشكمة- ح- رسالة  - ج-  ن1   

  0تطمبو- خ-  تعميـ  - ب-   ن2  

  0مرات- ث-  مستجدات  - د-   كتابة    - أ-   ن3  

 

انتيت اإلجابات 
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الفصؿ الخامس 

طرااؽ كأساليب التربية الصحية 

 

    

: يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف: األغراض السمككية

 تذكر 0ُيعدد طرائؽ التربية الصحية التي تنقؿ بكاسطتيا رسائميا لممتمقيف- 1

 فيـ 0يشرح كيؼ تتـ الطريقة الش صية - 2

 تحميؿ 0ُيحدد مناسبات الطريقة الش صية- 3

 فيـ 0يبيف كيؼ يتـ التكاصؿ بيف المربي كاألفراد- 4

 فيـ0يكضح كيؼ يتـ الفحص الطبي- 5

 تطبيؽ 0يأتي بمثالييف عف الفحص الطبي الدكرم- 6

 فيـ0يشرح كيؼ تتـ الزيارات المنزلية- 7

 تطبيؽ0يأتي بمثالييف عف الزيارات المنزلية- 8

 تذكر0ُيعدد طرائؽ تكاصؿ المربي مع المجمكعات الطبلبية- 9

 تذكر 0ُيعرؼ المحاضرات- 10

 تطبيؽ0يأتي بمثاليف عف أنكاع المحاضرات التي تتـ مف أجؿ التكاصؿ بيف المجمكعات-11
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 تذكر 0ُيعرؼ الندكات- 12

 فيـ0يكضح مزايا الندكات - 13

 تطبيؽ0يأتي بمثاليف عف الممارسة الكتساب ال برة مف الكاقع- 14

 تذكر 0يعدد متطمبات المادة اإلعبلمية - 15

 تذكر 0يذكر أشكاؿ اإلعبلـ- 16

 تذكر 0ُيعرؼ البث اإلذاعي- 17

 تحميؿ0ي تار تعريؼ البث المرئي مف بيف مجمكعة تعريفات مكجكدة أمامو- 18

  تحميؿ0نكعؤيقارف ضمف جدكؿ ينظمو  بيف أنكاع كسائؿ اإلعبلـ داعمان إجابتو بمثاؿ عف كؿ - 19

 فيـ0ُيكضح كيؼ يقكـ البث اإلذاعي كالمرئي بالتربية الصحية- 20

شراكو- 21  فيـ0يفسر كيؼ تتـ مشاركة المجتمع في التربية الصحية كا 

: المكضكعات األساسية

 0المقدمة-1

 0الطريقة الش صية-2

 0 مناسبات الطريقة الش صية 2-1

 0التكاصؿ مع األفراد2-1-1      

  0 الفحص الصحي2-1-1-1              

 0 ال دمة السريرية0                    

 0 الفحص الطبي الدكرم0                    

 0 الفحص الطبي لتبلميذ المدارس المستجديف0                    

 0(قبؿ تعييف العماؿ) الفحص قبؿ االست داـ 0                    

 0 الزيارات المنزلية2-1-1-2            
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 0  بلؿ الحمؿ0                     

 0  دمة تنظيـ األسرة كتحديد النسؿ0                     

   0 العبلج المنزلي لحاالت التدرف الرئكم0                     

       0 التكاصؿ مع المجمكعات2-1-2    

   0المحاضرات2-1-2-1          

  0 محاضرات صحة العمـك كصحة األسرة أك صحة المجتمع0                    

  0 الت طيط لمحاضرات بمكاضيع مدرسية م تمفة0                    

  0 الندكات2-1-2-2          

  0 مزايا الندكات0                     

  0 الممارسة الكتساب ال برة2-1-2-3          

 0(المنازؿ ، دكر الحضانة، المدارس االبتدائية ) تدريب األطفاؿ في 0              

 كالعامميف الذيف يستعدكف لتقديـ ال دمات الصحية لؤلسر بة تدريب حقمي لمطؿ0              
    0كالمجتمع

  0طريقة كسائؿ االعبلـ-3

  0 متطمبات المادة اإلعبلمية3-1   

 0 اإلعداد3-1-1           

 0 التقديـ3-1-2          

  0 التقييـ3-1-3          

  0 أشكاؿ اإلعبلـ3-2     

 0 البث اإلذاعي كالمرئي3-2-1          

  0 الكممة المكتكبة3-2-2          
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  0 السينما كالمسرح3-2-3          

  0 الكسائؿ التعميمية المساعدة3-2-4          

  0 الممصقات3-2-5          

 0 تصنيؼ كسائؿ الئلعبلـ3-3     

 0 الكسائؿ البصرية3-3-1          

 0 الكسائؿ السمعية3-3-2          

  0 الكسائؿ السمعية البصرية3-3-3          

  0مقارنة بيف الطريقتيف األساسيتيف لمتربية الصحية-( ن3-ن2) 

  0 قيمة الطريقة الش صية1 (- ن3-ن2     ) 

 0 قيمة كسائؿ اإلعبلـ الم تمفة2 (- ن3-ن2    ) 

شراؾ المجتمع-4   0مشاركة كا 

 0 منظمات المجتمع4-1   

  0 إثارة اىتماـ الناس بأكجو الحياة الصحية4-1-1       

  0 جعؿ الناس يشعركف بمشكبلتيـ الصحية ال اصة كحاجاتيـ4-1-2       

  0 حفز الناس لقبكؿ ال دمات الصحية المتاحة كاالنتفاع بيا4-1-3       

 0 قادة المجتمع4-2  

   0 إقناعيـ ببرامج صحة المجتمع المنفذة4-2-1       

 0 تجنب المكاقؼ السمبية 4-2-2       

 0 الش صيات المؤثرة في المجتمع4-3  

عطائيـ المعرفة كاإلرشاد كالممارسة1 -4-3          0إعداد برامج تدريبية مناسبة ليـ كا 

  0تزكيدىـ بالمعدات كالمكاد المعقمة كالتسييبلت األ رل4-3-2        
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               0 كضعيـ تحت المراقبة المستمرة لتقييـ أعماليـ4-3-3        

:   المقدمة-1

: تنقؿ رسالة التربية الصحية لممتمقيف مف  بلؿ    

 0طريقتيف أساسيتيف ىما الطريقة الش صية كطريقة كسائؿ اإلعبلـ- 

شراؾ المجتمع)الطريقة التطبيقية -  0(مشاركة كا 

بعد معرفة شركط الرسالة الصحية الجيدة كمف يقكـ بصياغتيا كلمف تكجو أصبح لزامان عمينا -1

  (طرائؽ كأساليب- 4شركط كأساليب،- 3برامج كأساليب ،- 2طرائؽ كأدكات،- 1)  أف نعرؼ 

  0  التربية الصحية لنقؿ الرسالة الصحية لممتمقيف

: يكجد طرائؽ كأساليب لمتربية الصحية لنقؿ الرسائؿ الصحية إلى أفراد المجتمع كىي-2

  0000000 الػ00000كطريقة000000الطريقة الػ:طريقتاف أساسيتاف ىما -                أ

شراكو0000000الطريقة الػ-     ب  0 التي تعتمد عمى مشاركة المجتمع كا 

 0كتسمى بطريقة كجيان لكجو مف  بلؿ الكممة:الطريقة الشخصية- 2

 0كتتميز ىذه الطريقة بكجكد المربي كالمتمقي كمييما كجيان لكحو في المكاف نفسو               - 

  0تجرم مناقشات حرة ككبلـ بيف المربي كالمتمقي              - 

مف   (كجيان لكجو- 4الكجو اآل ر،-3المقاء،-2المقابمة،- 1)سميت الطريقة الش صية بطريقة - 3

 0       بلؿ الكممة

المربي  - 2المعمـ كالطالب،-1)تتميز الطريؽ الش صية المسماة طريقة كجيان لكجو بكجكد - 4

  0كمييما كجيان لكجو في المكاف نفسو (المربي كالتمميذ- 4المربي كالمتمقي،- 3    ككلي األمر،

مشاكرات  - 3مكالمات بدكف قيكد،- 2مناقشات حرجة،- 1)يجرم بيف المربي كالمتمقي كبلـ ك- 5

   0عند كجكدىما كجيان لكجو (مناقشات حرة- 4    حرة،

:  مناسبات الطريقة الشخصية2-1
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                   0 التكاصؿ مع األفراد 2-1-1           

 0 التكاصؿ مع المجمكعات2-1-2          

: يكجد لمطريقة الش صية مناسبتاف ىما-6

  0 مثؿ تبلميذ المدارس كعماؿ المصانع000000التكاصؿ مع الػ -           أ

  0ت مثؿ المقاء معيـ مف  بلؿ المحاضرا00000كالتكاصؿ مع الػ-         ب

فقط في أكقات   (المتمقي)كفييا يمتقي المربي مع فرد كاحد :  التكاصؿ مع األفراد2-1-1      

  0              الفحص الطبي ، ك بلؿ الزيارات المنزلية

: كيشمؿ: الفحص الطبي-           أ

: يقدـ فييا الطبيب: ال دمة السريرية أك العبلجية- ن1           

  0الرعاية الطبية                                                  - 

  0كُتعطى النصائح كالتعميمات                                                  - 

 0كيجيب الطبيب عف التساؤالت التي تطرح عميو                                                 - 

: كيتـ ذلؾ عند:الفحص الطبي الدكرم- ن2          

  00000زيارة األـ لمركز رعاية األمكمة كالطفكلة                  - 

       0الفحص الطبي لتبلميذ المدارس عند د كليـ المدرسة كدكريان بعد ذلؾ                 - 

  000قبؿ تعييف العماؿ الصناعييف الفحص قبؿ الزكاج )الفحص قبؿ االست داـ                  - 

    0(ممقف- 4مدرب،- 3مربي،- 2معطي،- 1)يتـ التكاصؿ مع األفراد مف  بلؿ ش ص يسمى الػ - 7

متمقي، - 3كاىب،- 2آ ذ،- 1)كيمتقي المربي  بلؿ التكاصؿ مع األفراد مع ش ص كاحد يسمى الػ - 8

 0(متدرب- 4   

: يتـ لقاء المربي مع المتمقي في أكقات معينة مف  بلؿ - 9

  0 في العيادة أك المشفى00000الفحص الػ- ن1            
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  0 المنزلية التي يجرييا الطبيب أك مساعدكه000000الػ- ن2           

: انظر إلى الصكرة المرفقة-10

 

: يشتمؿ الفحص الطبي -

السريرية أك العبلجية،   - 3الصدرية أك العبلجية،- 2السريرية أك المنزلية،- 1)ال دمة - ن1      

 0(الطبية العبلجية- 4          

  0(آلي- 4امتحاني،- 3م برم،- 2دكرم،- 1)الفحص الطبي الػ - ن2      

: يقدـ الطبيب في ال دمة السريرية أك العبلجية-11

 0(منزلية- 4طبية،- 3حككمية،- 2أسرية،- 1)الرعاية الػ -              أ

-  4االستراحة كالدكاء،- 3الدكاء كالتعميمات،- 2النصائح كالدكاء،- 1)كيعطى -             ب

  0(                النصائح كالتعميمات

 0التي ُيطرح عميو مف قبؿ المريض أك أىمو0000000كيجيب الطبيب عف -       ت

نما ُيجرل بعد ذلؾ  -12 سمي الفحص الطبي بالدكرم ألنو ال يقتصر عمى الفحص لمرة كاحدة كا 

 0(غير متساكية- 4متقاربة،- 3متساكية،- 2متباعدة،- 1)    بشكؿ منتظـ بيف فترات 

: انظر إلى الصكر الممحقة-13
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ُيجرل الفحص الطبي الدكرم بيف فترات متساكية أحيانان تككف شيرية كأحيانان أ رل تككف سنكية كما - 

:    في الحاالت اآلتية

     (األمكمة ك الطفكلة- 4األسرة،- 3األمكمة،- 2الطفكلة،- 1)زيارة األـ الحامؿ إلى مركز رعاية - ن1  

المدارس عند د كليـ المدرسة   (مدراء- 4معممات،- 3تبلميذ،- 2مست دمي،-1)الفحص الطبي لػ - ن2 

 0     كدكريان بعد ذلؾ

مثؿ قبؿ  (تأكد- 4است داـ،- 3بحث،- 2تجربة،- 1)الفحص الطبي مف قبؿ الطبيب قبؿ الػ - ن3 
تعييف  

   0     العماؿ الصناعييف

تكافؽ الزمر لمتأكد مف  (طبلؽ - 4إكميؿ،- 3زكاج،- 2 طكبة،- 1)الفحص الطبي قبؿ الػ - ن4 
      الدمكية
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التي تتـ مف قبؿ الممرضة ،الزائر أك الزائرة الصحية ، كالعاممكف االجتماعيكف الزيارات المنزلية، -ب   

 :كتتـ  بلؿ :في العديد مف البرامج الصحية      

  مف أجؿ الدراسة:        بلؿ الحمؿ، حيث تتـ زيارة األـ في المنزؿ مرة أك أكثر- ن1          

      االجتماعية ، اإلعداد مف أجؿ الكالدة المنزلية ، استقصاء المكاتي لـ يحضرف الزيارة الدكرية في 

 0      عيادة رعاية ما قبؿ الكالدة ، كاعطاء رسائؿ التربية الصحية

 تتـ زيارة األميات المستيدفات في المنزؿ:         دمة تنظيـ األسرة كتحديد النسؿ - ن2          

 تحديد النسؿ كفكائد    ؽ             مف أجؿ الدراسة االجتماعية كدراسة ال صكبة ، كمناقشة مزايا طر

   0           تنظيـ حجـ األسرة بشكؿ سرم

 المسؤكؿ عف ذلؾ ىك مركز مكافحة:      العبلج المنزلي لحاالت التدرف الرئكم- ن3          

ابع مباشرة لكزارة الصحة باإلضافة إلعطاء األدكية كات اذ التدابير البلزمة  تالسؿ اؿ             

            مف اجؿ التطيير ، تتـ زيارة الحاالت في المنزؿ مف أجؿ المراقبة كالمتابعة كالتربية  

 0            الصحية

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع العبارة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 14

 عامميف، - تنظيـ  ،د- ممرضة ،خ- حمؿ ،ح- تدرف ،ج- منزلي ،ث- زائرة ،ت- نسؿ ،ب - أ
 0األسرة- أـ ، ز- رئكم  ،ر- ذ

: تتـ الزيارات المنزلية مف قبؿ- 

  00000الػ- ن1                     

  0 الصحية0000الػ- ن2                     

  0 االجتماعييف00000الػ- ن3                     

: إف الزيارات المنزلية التي يقـك بيا كؿ مف الممرضة كالزائرة الصحية كالعامميف االجتماعييف تتـ- 

  0 في المنزؿ مرة أك أكثر000000 حيث تتـ زيارة الػ00000 بلؿ الػ- ن4                     
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 00000األسرة ، كتحديد الػ00000 دمة- ن5                     

 0 الذم يصيب االنساف00000الػ00000 لحاالت الػ000000العبلج الػ- ن6                     

 :كيتـ مف  بلؿ:  التكاصؿ مع المجمكعات2-1-2  

  0الممارسة الكتساب ال برة–الندكات     ت -المحاضرات      ب-أ               

: ُيعد التكاصؿ مع المجمكعات المناسبة الثانية لمطريقة الش صية ، كيتـ مف  بلؿ- 15 

  0 (مناسبات- 4منظمات،- 3محاضرات،- 2لقاءات ،- 1)الػ - ن1                   

   0( طابات- 4استفتاءات،-3اجتماعات،- 2ندكات،-1)الػ - ن2                   

-  4اكتساب الميارة،- 3أ ذ ال برة،- 2اكتساب المينة،- 1)الممارسة لػ - ن3                  

    0(                     اكتساب ال برة

  بلؿ جميع مراحؿ كدرجات  ةالطمب (المقاء مع)يتـ بكساطتيا مقاربة - :المحاضرات-           أ

 0                              تعميميـ

  0كتتـ التربية الصحية مف  بلؿ المحاضرات المنتظمة                            - 

:                              أنكاعيا

 0محاضرات صحة العمـك كصحة األسرة أك صحة المجتمع- ن1                         

محاضرات مدرسية بالتعاكف مع السمطات الصحية لتككف  - ن2                         

     0                             ذات قيمة تربكية صحية

-  3مقاربة،- 2م اصمة،- 1)ُتعد المحاضرات كسيمة مف الكسائؿ التي يتـ بكساطتيا - 16 

 أم المقاء معيـ  بلؿ جميع مراحؿ التعميـ كدرجاتو التي  ةالطمب (مبلزمة- 4      مصادمة،

  0     يمركف بيا

  بلؿ مراحؿ تعمميـ بؿ يتـ مف  بلليا أيضان ةال تقتصر الفائدة مف المحاضرات عمى مقاربة الطمب-17

  0 (جنسية- 4أسرية،- 3غذائية،- 2-صحية،- 1)     التربية الػ 
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: كلممحاضرات مف أجؿ التربية كالتكعية الصحية نكعاف ىما- 18

  0 أك صحة المجتمع00000 كصحة الػ00000محاضرات صحة الػ- ن1      

 يمكف الت طيط ليا مع السمطات لتككف ذات قيمة تربكية صحية  000000محاضرات بمكاضيع- ن2     

:  تتـ:الندكات-       ب

  0بحضكر مجمكعات معينة مف المجتمع تحت إشراؼ المربي أك الفريؽ التربكم               - 

      0لمناقشة مشكمة صحية أك مكضكع صحي  اص              - 

:         مزايا الندكات 

عندما تبرز مشكمة صحية ذات اىتماـ عاـ تسمح بمناقشة ىذه المشكمة بمشاركة - ن1         

 0              فعالة مف قبؿ المتمقيف كاإلجابة عف تساؤالتيـ

 0تثير اىتماـ المتمقيف الذيف يستطيعكف اقتراح تكصيات لحؿ المشكمة كترقيةالصحة- ن2         

   0 أك الفريؽ التربكم00000 تحت إشراؼ الػ00000تتـ الندكات بحضكر مجمكعات معينة مف الػ- 19

: انظر إلى الصكر المرفقة-20     

   

 (ت)                                      (ب)                                     (أ)                   
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                                                               لمبلرياالبعكض المسبب لمرض ا

: ُتعقد الندكات مف أجؿ- 

  0 صحية ناتجة عف التمكث الذم تكضحو الصكر أ ، ب، ت 0000000مناقشة- ن1    

 الناتج عف البعكض الذم ينشط في  مبلريا  اص بمنطقة معينة مثؿ مرض اؿ00000مكضكع - ن2   

   0المستنقعات التي يجب تجفيفيا       

:  قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع العبارة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي-21

تكصيات ،  - ندكات ، خ- محاضرات ،ح- تثير، ج- مناقشة ، ث- فعالة ،  ت- إجابات ،  ب- أ

  0األفراد - متمقيف ، ذ-     د

: تتميز الندكات بمزايا عدة منيا- 

  000000تسمح الندكات عند كجكد مشكمة صحية ذات عبلقة بمجمكعة كبيرة مف الناس بػ- ن1

    0   ىذه المشكمة

  000000 مف قبؿ الػ000000كتككف مناقشة المشكمة - ن2

 بكجكد حكار بيف مدير الندكة كالحضكر حيث يتمقى   المتمقكف اؿ  00000 عف الػ000000كتتميزالػ- ن3

  0 عف تساؤالتيـ00000   

 اىتماـ المتمقيف المشاركيف بيا مما يجعميـ يقدمكف 00000إف المشكبلت التي تطرحيا الندكات - ن4

         0 لحؿ ىذه المشكبلت مف أجؿ ترقية الصحة000000    اقتراح 

: الممارسة الكتساب الخبرة–ت      

:   يحتاج األطفاؿ في المنازؿ كفي دكر الحضانة كالمدارس االبتدائية ألف يعممكا مف  بلؿ- ن1

 0التدريب كليس مف  بلؿ محاضرات منتظمة          - 
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 0يساعد التدريب عمى اكتساب المعرفة كال برة          - 

كبعد اكتساب المعرفة كال برة يمكف إرشادىـ كاإلشراؼ عمييـ مف أجؿ إنجاز            - 

  0غسؿ اليديف كاألسناف كقص األظافر:             النشاطات اليكمية كتككيف العادات السميمة مثؿ

 كالعامميف الذيف يستعدكف لتقديـ ال دمات  ةبؿإف التدريب الحقمي يحتاج إليو كؿ مف الط- ن2      

نيـ عف طريؽ التدريب :               الصحية لؤلسر كالمجتمع مثؿ الطبية كنظيرة الطبية كاالجتماعية، كا 

 0يتعممكف كيكتسبكف ال برة مف المقاربة المباشرة لمناس ضمف المجتمع          - 

      0كيقكمكف بالتربية الصحية          - 

  00000 كالػ00000يكجد فئة مف الناس ال تستفيد مف المحاضرات أك الندكات ، ىـ فئة الػ- 22

  0      كالعامميف الذيف يستعدكف لتقديـ ال دمات الصحية

 : انظر إلى الصكر المرفقة التالية- 23

                     

تدليؿ، - 1)يحتاج األطفاؿ في المنازؿ كفي دكر الحضانة كالمدارس االبتدائية ألف يعممكا مف  بلؿ الػ - 

 0(تمكيف- 4تدريب،- 3تيذيب،- 2   

إف تعميـ األطفاؿ في المنازؿ كفي دكر الحضانة ك بلؿ مرحمة التعميـ األساسي يككف مف  بلؿ  - 24

  0منتظمة (أنشطة- 4تدريبات،- 3محاضرات،- 2ندكات،- 1)    التدريب كليس مف  بلؿ 

المعرفة كالنشاط،  - 3ال برة فقط،- 2المعرفة فقط،- 1)يساعد التدريب األطفاؿ عمى اكتساب - 25

  0(المعرفة كال برة- 4     

-  3إرشادىـ،- 2تنبييـ،- 1)ال يتكقؼ دكرنا عند إكسابنا األطفاؿ المعرفة كال برة بؿ يمكف - 26

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.alsalah.org/images/reyad12.jpg&imgrefurl=http://www.alsalah.org/reyad_album.htm&h=189&w=267&sz=23&tbnid=Y2ki2iL5YikJ:&tbnh=76&tbnw=108&hl=ar&start=37&prev=/images?q=%D8%A7%D9%84%D8
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   0كاإلشراؼ عمييـ مف أجؿ النشاطات اليكمية(تكجيييـ- 4      تأنيبيـ،

: انظر الصكر المرفقة التالية- 27

                      

      قص األطافر            تنظيؼ األسناف بالفرشاة كالمعجكف                             غسؿ اليديف               

 السميمة التي يكتسبيا األطفاؿ بعد اكتسابيـ المعرفة كال برة  00000تمثؿ ىذه الصكر بعض الػ- 

رشادىـ كاإلشراؼ عمييـ   0 كا 

: بعد النظر إلى الصكرتيف اآلتيتيف- 28

           

 كالعامميف في مجاؿ ال دمات الصحية يحتاجكف أف يتعممكا عف طريؽ  ةنقكؿ إف ىؤالء الطمب- 

  0كليس عف طريؽ المحاضرات كالندكات كالتدريب في المدارس00000 الػ000000  الػ

 الصحية 0000000 كالعامميف الذيف يستعدكف لتقديـ الػةيحتاج إلى التدريب الحقمي كؿ مف الطمب- 29

  0    لؤلسر كالمجتمع

:  كالعامميف في مجاؿ ال دمات الصحية مف التدريب الحقمي عمىةيتعمـ كؿ مف الطمب- 30

  0 المباشرة لمناس ضمف المجتنع00000ال برة مف الػ- ن1           

  000000كيؼ يقكمكف بالتربية الػ- ن2          

 الصحيحة عبارة   بجانب اؿميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 31

شارة     :  الغمطعبارة بجانب اؿx     كا 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.education.gov.bh/schools/alnoor/activities/gendes.jpg&imgrefurl=http://www.education.gov.bh/schools/alnoor/schoolact.html&h=713&w=1086&sz=80&tbnid=3zblBbHBVeIJ:&tbnh=98&tbnw=150&hl=ar&start=5&pr
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  0تعقد المحاضرات لمناقشة مشكمة صحية أك مكضكع صحي  اص-      أ

  0تككف المقاربة لمناس مف  بلؿ الرسائؿ ال اصة-      ب

إف المشكبلت الصحية ذات االىتماـ العاـ التي تُناقش ضمف الندكات تسمح بمشاركة كمناقشة  -      ت

 0          فعالة مف قبؿ المتمقيف كاإلجابة عف تساؤالتيـ

  0يساعد تدريب األطفاؿ في دكر الحضانة عمى اكتساب المعرفة كال برة-     ث

  0ي ضع لمتدريب الحقمي أطفاؿ المدارس االبتدائية فقط-     ج

        0يتـ التعاكف بيف المربيف كالسمطات الصحية لمت طيط لمحاضرات مدرسية ذات قيمة اجتماعية-     ح

  0 تؤدم إلى تعمـ ال برة كاكتسابيا ةإف المقاربة المباشرة لمناس مف قبؿ الطمب-    خ

تساعد ىذه الطريقة في نقؿ الرسالة التربكية الصحية عبر كسائؿ اإلعبلـ : طريقة كسااؿ اإلعالـ-3

 0الم تمفة   
بريدية المسجمة، - 1)إف طريقة كسائؿ اإلعبلـ ىي إحدل الطرؽ التي ُتساعد عمى نقؿ الرسالة الػ - 32

   0إلى أفراد المجتمع (تربكية الصحية- 4تربكية الثقافية،- 3اجتماعية الصحية،- 2     

: متطمبات المادة اإلعالمية 3-1
 0 كيككف مف البيانات العممية بالتعاكف مع أش اص مت صصيف كتحت إشرافيـ:اإلعداد-أ             

 دقيقان ككاضحان : -  كيجب أف يككف:التقديـ- ب            

مثيران لبلىتماـ                                  -  

 0جذابان كشديد الحساسية                                 - 

 لممتمقيف قبؿ كبعد التعرض  (معرفة،مكقؼ،ممارسة ) كيتـ بكساطة دراسة ـ ـ ـ :التقييـ-            ت

 0  لرسالة  اصة                     

 (ميزات- 4عناصر،- 3متطمبات،- 2مكاصفات،- 1)كؿ مادة إعبلمية ستقدـ ألفراد المجتمع ليا - 33

  0     يحب أف تتكفر فييا
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  رتب األ صائيكف  في مجاؿ اإلعبلـ المتطمبات الكاجب تكافرىا في المادة اإلعبلمية عمى النحك - 34

 000000الػ- أ:               التالي     

  000000الػ-   ب                        

 00000الػ-     ت                      

  000000 الػ00000ُيعد اإلعبلـ أحد متطمبات الػ- 35

بيانات  - 3حقائؽ االجتماعية،- 2م ططات العممية،- 1 )لمػكيككف اإلعداد - 36

  0بالتعاكف مع أش اص مت صصيف كتحت إشرافيـ (بيانات العممية- 4     المكثقة،

  0 إذ يتـ عرضو عمى أفراد المجتمع000000يأتي باألىمية بعد اإلعداد متطمب الػ- 37

-  4دقيقان م تصران،- 3كاضحان فقط،- 2دقيقان فقط،- 1)إف مف شركط التقديـ الجيد أف يككف - 38

   0(      دقيقان  ككاضحان 

   0 لبلىتماـ مف قبؿ المتمقيف00000ال يكتفي بأف يككف التقديـ دقيقان ككاضحان بؿ يجب أف يككف- 39

عندما تتكافر الدقة كالكضكح كاإلثارة فيجب أف تكجد الجاذبية ليبلمس بعد ذلؾ إحساس  - 40

  000000 كشديد الػ000000التقديـ كاف :      الناس فنقكؿ

بعد إعداد المادة اإلعبلمية كتقديميا يبقى متطمب كاحد لمحكـ عمى جكدة المادة اإلعبلمية كىك   - 41

  000000     الػ

 0لممتمقيف (00000 ك000000 ك00000)كىي رمكز تعني  (ـ ـ ـ )كيتـ التقييـ بكساطة - 42

يتعرؼ عمى جكدة المادة اإلعبلمية المقدمة لممتمقيف مف  بلؿ التقييـ عف طريؽ المعرفة كالمكقؼ - 43
  0(اإلعبلف)التعرض لرسالة  اصة  (قبؿ كبعد- 4أثناء،- 3بعد،- 2قبؿ،- 1)كالممارسة 

: أشكاؿ اإلعالـ 3-2
  0البث اإلذاعي كالمرئي -             أ

  0الكممة المكتكبة- ب
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 0السينما كالمسرح-             ت

 0الكسائؿ التعميمية المساعدة-  ث

 0الممصقات-  ج

: انظر الصكر المرفقة التالية- 44

  

   مسرح                          سينما              تمفزيكف       كممة مكتكبة              مذياع                    

                 

      سبليدات                 شفافيات                                         سبكرة ضكئية                      ممصؽ      

تنكعت أشكاؿ اإلعبلـ لتصؿ إلى جميع أفراد المجتمع بطرائؽ متنكعة ليحصؿ مف  بلليا كؿ   - 

:   فرد مف المجتمع عمى الفائدة كالمتعة كىذه األشكاؿ ىي

  0 ليصؿ إلينا عف طريؽ المذياع كالتمفزيكف00000كالػ0000البث الػ- ن1

   00000الكممة الػ- ن2

  000000السينما كالػ- ن3

  00000 الػ000000الكسائؿ - ن4

  0 إذ تمصؽ عمى الحائط في أماكف معينة00000الػ- ن5
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 : البث اإلذاعي كالمراي-أ    

: البث اإلذاعي- ن1                    

 0ىك الكسيمة األكثر شعبية                                       - 

 0يصؿ بشكؿ ثابت لمبلييف الناس في كؿ مكاف                                       - 

: البث المرئي- ن2                   

                                    
 0أكثر جاذبية كفعالية مف البث اإلذاعي                                        - 

  0يصؿ لعدد أقؿ مف الناس كلساعات أقؿ                                       - 

: يقـك البث اإلذاعي كالمرئي بالتربية الصحية مف  بلؿ- ن3                  

  0البرامج التعميمية الكبلسيكية كالعممية كالصحية                                     - 

دمج المادة الصحية ضمف البرامج المنظمة األ رل  صكصان                                       - 

 0                                       المتعمقة باألميات كاألطفاؿ

- 2انتشاران،- 1)يتميز البث اإلذاعي عف غيره مف كسائؿ اإلعبلـ بأنو الكسيمة األكثر - 45

   0حيث يمقى أذانان صاغية مف أعداد كثيرة مف الناس (است دامان - 4جاذبية،- 3      شعبية،

الناس في كؿ مكاف بشكؿ   (مئات- 4مبلييف،- 3ألكؼ،- 2ببلييف،- 1)يصؿ البث اإلذاعي لػ - 46

  0     ثابت

يشترؾ في تمقي البث اإلذاعي حاسة السمع فقط بينما يشترؾ في تمقي البث المرئي حاسة  - 47

 مف البث اإلذاعي في التأثير عمى الناس في  0000      السمع كحاسة الرؤية لذلؾ يككف أكثر 

  0     تمقي المعمكمة
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ضاءتيا مما يجعؿ البث المرئي  - 48 ينقؿ البث المرئي الصكرة حية كما ىي بألكانيا كحركتيا كا 

  0لمتابعتو مف قبؿ الناس مف البث االذاعي (جاذبية - 4جماالن ،- 3دقة،- 2كضكحان،- 1)     أكثر 

 0 مقارنة بالبث اإلذاعي00000 مف الناس كلساعات 00000يصؿ البث المرئي لعدد - 49

-  4مكسيقية،- 3رياضية،- 2أسرية،-1)يقـك كؿ مف البث اإلذاعي كالمرئي بالتربية الػ - 50

  0المكجو ألفراد المجتمع (     صحية

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 51

- عممية ، خ األسرة، د- الكرتكف ،ج تقميدية ، ح- منتظمة ، ث- تعميمية ، ت- بصحية ، -  أ

 0    األطفاؿ

: إف التربية الصحية التي تتـ عبر البث اإلذاعي كالمرئي تككف مف  بلؿ -
  0 الكبلسيكية المكجو لممراحؿ الدراسية الم تمفة00000البرامج الػ- ن1             

 التي تناقش أحدث ما تكصؿ إليو العمـ بقضايا ليا عبلقة باإلنساف  000000البرامج الػ- ن2             

  0                  كبالبيئة المحيطة بو

 التي تناقش مشكبلت كقضايا صحية يتعرض ليا األفراد أك يمكف 000000البرامج الػ- ن3            
أف 

    0إلخ000                  يتعرضكا ليا 

:    مثؿ البرامج المتعمقة باألميات كاألطفاؿ كا 0000دمج المادة الصحية ضمف البرامج الػ- ن4           

 0 0000 كبرامج 00000               برامج  

: الكممة المكتكبة- ب        

 0ىي كسيمة إعبلمية كاسعة االنتشار :- المطبكعات-ن1                          

يمكف أف تقدـ بشكؿ منتظـ مادة صحية قيمة بشكؿ                                              - 

 0                                             معمكمات عامة كمعارؼ
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تناقش المشكبلت المكجكدة كتعطي التكجييات                                             - 

 0                                             كالتعميمات

 0أمثمة عمييا الصحؼ كالمجبلت                                           - 

: الكتيبات كالنشرات كالدكريات- ن2                          

ترسؿ بشكؿ منتظـ لممجمكعات المستيدفة بكساطة المراسميف                               - 

 0(القديمة كالحديثة)                                كعبر البريد بكسائمو الم تمفة 

 0ترسؿ مف أجؿ التعميـ المستمر كتحديث المعمكمات كالمعارؼ                             - 

: الكممة المكتكبة ىي كسيمة إعبلمية ميمة تشمؿ كؿ مف- 52

  0 كالصحؼ كالمجبلت00000الػ- ن1                     

                                                        00000 كالػ00000 كالػ00000كالػ- ن2                     

تكزيع، - 2شيرة،- 1)إنيا كسيمة إعبلمية كاسعة الػ : إذا أردنا أف نصؼ المطبكعات فنقكؿ- 53

  0(كصكؿ- 4انتشار،- 3       

كبما أف المطبكعات كسيمة إعبلمية كاسعة االنتشار كتصدر في أكقات معينة فالمادة اإلعبلمية  - 54

  0(دكرم- 4منتظـ ،- 3محدد ،- 2منسؽ،- 1) تقدـ فييا بشكؿ      

 كالفائدة التي تعكد بيا عمى صحة أفراد المجتمع فإنيا تقدـ  000000كنظران ألىمية المادة الػ- 55

   0      عبر المطبكعات بشكؿ منتظـ

تنشر المكاضيع التابعة لمتربية الصحية كالتي نطمؽ عمييا اسـ مادة صحية بشكؿ معمكمات  - 56

  0(صحية كمعمكمات- 4عامة كمعارؼ،- 3عامة كمشاكؿ،- 2 اصة كمعارؼ،- 1     )

  0000ال يقتصر نشر المادة الصحية بشكؿ معمكمات عامة كمعارؼ بؿ ُتعرض بشكؿ الػ- 57

  0      المكجكدة في المجتمع لتناقش كُتعطى التكجييات كالتعميمات البلزمة لحميا

لدل قيامنا بجكلة عمى المكتبات ال اصة بالمكاـز المدرسية نجد أمثمة كثيرة كمتنكعة عف  - 58
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 :     المطبكعات التي تنشر منيا

                               

  0العركبة– تشريف – البعث –  مثؿ الثكرة 00000الػ-                 أ

                                         

 0العربي– (بناة األجياؿ) مثؿ المعمـ 000000الػ-                ب

: الكتيبات كالنشرات كالدكريات- ن2   

ترسؿ بشكؿ منتظـ لممجمكعات المستيدفة بكساطة المراسميف كعبر البريد بكسائمو                 - 

              0(القديمة كالحديثة)الم تمفة                 

 0ترسؿ مف أجؿ التعميـ المستمر كتحديث المعمكمات كالمعارؼ                - 

   00000 كالػ00000 كالػ000000عندما نقكؿ الكممة المكتكبة ، نقصد بذلؾ المطبكعات كالػ- 59

: انظر إلى الصكر المرفقة التالية-60

                       

محددة،  - 3مستيدفة،- 2مقصكدة،- 1) ترسؿ كؿ مف الكتيبات كالنشرات كالدكريات إلى مجمكعات 
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    0(معينة- 4     

 ليككف عمى 00000يتـ إرساؿ الكتيبات كالنشرات كالدكريات إلى المجمكعات المستيدفة بشكؿ - 61

  0     اطبلع بكؿ ما ىك جديد

: يتمقى المكاطنكف المستيدفكف الكتيبات كالنشرات كالدكريات بشكؿ منتظـ عف طريؽ- 62

  0000000أش اص يقكمكف بيذا العمؿ يسمكف بالػ- ن1               

 0   بكسائمو الم تمفة القديمة كالحديثة000000كعبر الػ- ن2               

: تتمقى المجمكعات المستيدفة ىذه الكتيبات كالنشرات كالدكريات مف أجؿ- 63

  0(الكتركني- 4البلنظامي،- 3المستمر،- 2النظامي،- 1)التعميـ - ن1           

 0المعمكمات كالمعرؼ التي يمتمككنيا (تعديؿ- 4تحديث،- 3تغيير،- 2تطكير،- 1- )ن2          

 الصحيحة عبارة   بجانب اؿميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 64

شارة     :  الغمطعبارة بجانب اؿx     كا 

  0تشمؿ الكممة المكتكبة الكتيبات كالنشرات كالدكريات فقط-         أ

  0تكصؼ المطبكعات بأنيا كسيمة إعبلمية غير كاسعة االنتشار-        ب

  0تصؿ الكتيبات كالنشرات كالدكريات لؤلش اص المستيدفيف عف طريؽ البريد بكسائؿ م تمفة-       ت

  0تعرض مادة التربية الصحية بشكؿ منتظـ عف طريؽ كسائؿ الكممة المكتكبة-       ث

: السينما كالمسرح-ت      

  0  ىي أماكف لمتركيح عف النفس ألفراد لمجتمع في أكقات فراغيـ     

:  انظر إلى الصكرة المرفقة- 65



   

- 502-  

 

                         

 التي تعرض  0000000يكجد أماكف عدة لمتركيح عف أنفس أفراد المجتمع في أكقات فراغيـ منيا الػ-  

  0       األفبلـ اليادفة حيث يككف األفراد ىـ المتمقيف

ُتعد دكر السينما إحدل أشكاؿ اإلعبلـ باإلضافة إلى نكع آ ر مف أشكاؿ اإلعبلـ مع الشبو الكثير - 66

 إذ يككف أفراد المجتمع كجيا لكجو مع المجمكعة التي تنقؿ الرسالة إلى  000000     بالسينما كىك الػ

 0أفراد المجتمع المتمقيف    

  0الشفافيات- ن1:  مثؿ:الكسااؿ التعميمية المساعدة-ث     

  0شرائح الصكر- ن2                                                

  0أشرطة الصكر- ن3                                                

  0األفبلـ العممية- ن4                                                

: انظر إلى الصكر المرفقة التالية- 67

               

  (ث)                        (ت)                          (ب)                               (أ   )            

  000000الػ (ث)0000000الػ (ت)000000الػ (ب) 0000000الػ (أ )تمثؿ الصكر  - 

    الكسائؿ التعميمية المساعدة التي تست دـ مف قبؿ المعمميف كالمدرسيف كالمحاضريف لتكضيح  
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 0    ما يمقكنو مف دركس أك محاضرات لممتمقيف

يحتاج المعمـ أك المدرس أك المحاضر إلى بعض الكسائؿ لتكضيح أك تقريب األفكار التي  - 68

  0 المساعدة00000     يراد إيصاليا لممتمقيف كتسمى الكسائؿ الػ

: ُيعرؼ الممصؽ بأنو:الممصقات-ج    

  0(الرسالة  )ىك تكضيح مصكر لفكرة معينة              - 

ُيعمؽ عمى الحائط في مكاف العمؿ أك األمكنة التي تكجد فييا المجمكعات المستيدفة              - 

  0المعامؿ: -              مثؿ

  0غرؼ الصؼ                  - 

  0المراكز كالكحدات الصحية                  - 

  0(منتج- 4فكرة،- 3مجسـ،- 2صكرة،- 1)ُيعرؼ الممصؽ بأنو تكضيح مصكر لػ - 69

عندما نريد إيصاؿ فكرة معينة إلى أفراد المجتمع كافة أك لمجمكعة معينة فيو، فيتـ ذلؾ عف  - 70

  0(تكجيو- 4رسالة،- 3مبلحظة،- 2نصيحة،- 1)     طريؽ الممصؽ كنككف عندئذ كجينا ليـ 

: انظر إلى الصكر المرفقة التالية- 71

                      

  ممصؽ يكضح  مضار التد يف      ممصؽ لمحاـر          ممصؽ لمعجكف أسناف        ممصؽ ألماكف االصطياؼ       

 0 لمتعريؼ بمنتج أك لمفت انتباه لمشكمة صحية000000 تمثؿ مجمكعة الصكر السابقة مجمكعة 

نافذة، - 1)كحتى يككف الممصؽ عمى مرأل مف المجمكعة المقصكدة مف الناس ُيعمؽ عمى الػ - 72

  0في األماكف التي تكجد فييا المجمكعات المستيدفة (جدار- 4سيارة،- 3باب،- 2     

:   تكجد المجمكعات المستيدفة مف قبؿ الممصقات في- 73
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 صكرة معبرة عف مكاف تكاجد المجمكعة المستيدفة مكاف المجمكعة المستيدفة      

 

  0000000الػ- ن1

                

 

  0000000غرؼ الػ- ن2

                     

 0000 الػ00000المراكز كالػ- ن3

                  

:     شركط الممصؽ الجيد

  0يجب أف يحتكم عمى مبلحظة تكضيحية قصيرة- ن1   

يجب أف تككف الفكرة كاضحة كمؤثرة لدرجة أف المتمقي يستطيع أف يمتقطيا كيفيميا مف نظرة  - ن2      

  0            اطفة بدكف قراءة العبارة المكتكبة

  0يستطيع األميكف أف يستفيدكا مف ىذه الممصقات- ن3     

  0يجب ا تبار الممصقات عمى عينة مف المجمكعات المستيدفة قبؿ االست داـ الفعمي- ن4     

ال ال يسمح  - ن5      إثبات أف األفراد المعرضيف يعبركف عف فكرة الممصؽ بالشكؿ الصحيح كا 

 0             باست داـ ىذا الممصؽ كيتـ رفضو
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  0ينصح بإعداد عدد مف الممصقات التكضيحية لكؿ فكرة لمسماح بتغيير الممصؽ بشكؿ متكرر- ن6    

تكضيحية  ( بلصة- 4جممة،- 3مبلحظة،- 2عبارة،- 1)يجب أف يحتكم الممصؽ الجيد عمى - 74

  0      قصيرة

- 2قصيرة ككاضحة،- 1)يتضمف كؿ ممصؽ فكرة نريد إيصاليا لممتمقيف ، لذا يجب أف تككف - 75

لدرجة أف المتمقي يستطيع أف يمتقطيا كيفيمو  (كاضحة كمؤثرة - 4قصيرة كمؤثرة،- 3     جذابة كمعبرة،

 0 مف نظرة  اطفة بدكف قراءة العبارة المكتكبة     

 يستفيدكف مف الممصؽ 000000إف الفكرة الكاضحة المؤثرة التي يتضمنيا الممصؽ الجيد تجعؿ الػ - 76

  0    رغـ عدـ معرفتيـ لمقراءة كالكتابة

- 3عرضيا،-2تجربتيا،- 1)قبؿ أف تمصؽ الممصقات في األماكف الم صصة ليا يجب - 77
 0عمى عينة مف المجمكعات المستيدفة (قراءتيا- 4 ا تبارىا،

 00000المعرضيف إف الفكرة مف ا تبار الممصقات قبؿ االست داـ الفعمي ليا ىك إثبات أف األفراد- 78

  0      عف فكرة الممصؽ بالشكؿ الصحيح

مف الممصقات   (أربعة- 4ثبلثة،- 3عدد، - 2اثناف،- 1)ليككف الممصؽ جيدان ُينصح بإعداد - 79

  0      التكضيحية لكؿ فكرة

 الممصؽ  00000عندما يتكافر عدد مف الممصقات التكضيحية لكؿ فكرة ، فإف ذلؾ يسمح لنا بػ- 80

 0     بشكؿ متكرر كىذا بدكره يجعؿ المجمكعات المستيدفة تحت كطأة تأثير الممصؽ

   بجانب اإلجابة الصحيحة ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 81

شارة     :  بجانب اإلجابة الغمطx     كا 

  0يجب تغيير الممصؽ بشكؿ متكرر لذا ينصح بإعداد نس ة ثانية مف الممصقات التكضيحية- ن1   

  0ال يستطيع األميكف أف يستفيدكا مف الممصقات بسبب عدـ معرفتيـ لمقراءة- ن2   

  0إف الممصؽ الجيد يحتكم عمى مبلحظة كاحدة تكضيحية قصيرة- ن3   
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       0عندما تككف فكرة الممصؽ كاضحة كمؤثرة ، يستطيع المتمقي أف يفيميا كيمتقطيا مف نظرة  اطفة-ن4   

 المعرضكف أف يعبركا عف فكرة الممصؽ بالشكؿ   األفراديرفض الممصؽ عندما ال يستطيع- ن5   

الصحيح           

: تصنيؼ كسااؿ اإلعالـ3-3

:  أك السمع كلذلؾ تصنؼ إلى/ تكتسب كسائؿ اإلعبلـ فعاليتيا مف  بلؿ الرؤية ك- 

  0مثاؿ الممصقات كالكممة المكتكبة: الكسائؿ البصرية -    أ
  0مثؿ الراديك:الكسائؿ السمعية-   ب
   0 مثؿ التمفزيكف كالسينما كالمسرح، كىي الكسائؿ األكثر جاذبية كفعالية0الكسائؿ السمعية البصرية-   ت
: انظر إلى الصكر المرفقة التالية-82

                               

 صكرة تمفزيكف (ح)    صكرة راديك  (ج)     صكرة كتيب    (ت)         صكرة صحيفة   (ب)         صكرة لممصؽ ما  (أ)

                                           

صكرة مسرح      (د)                            صكرة  شريط فيمـ سينما      )خ)                         

 كالكسائؿ في الصكر  0000ُيستفاد مف كسائؿ اإلعبلـ المستعرضة سابقان إما عف طريؽ الػ   - 

ما عف طريؽ الػ (أ  )،  (ت)،   (ب)      بينما نجد أف الكسائؿ   (ج) كما في الصكرة  00000كا 

 000000 كالػ00000يتـ االستفادة منيا عف طريؽ الػ (د)،  (خ)،  (ح)     في الصكر 
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: تصنؼ كسائؿ اإلعبلـ إلى- 83

 0 مثؿ الصحؼ كالمصقات00000الكسائؿ الػ- ن1      

  0 مثؿ الراديك000000الكسائؿ الػ- ن2      

  0 مثؿ التمفزيكف كالسينما كالمسرح00000 الػ00000الكسائؿ الػ- ن3      

 :  مقارنة بيف الطريقتيف األساسيتيف لمتربية الصحية3-3-1

 0الطريقة الش صية           - 

 0طريقة كسائؿ اإلعبلـ          - 

:   الطريقة الشخصية1- 3-3-1

: قيمة الطريقة الشخصية-        أ

حيث يكاجو المربي بشكؿ مباشر المتمقيف الذيف يتد مكف في العممية  :ىي أكثر فعالية كتأثيران  - 

  0التربكية مف  بلؿ إثارة  التساؤالت كالمشاركة بالمناقشة   

- 4إثارة كجاذبية، - 3كضكحان كفعالية،- 2جاذبية كتأثيران،- 1)ُيقاؿ إف الطريؽ الش صية أكثر - 84

  0عمى المتمقيف (     فعالية كتأثيران 

تعمؿ فاعمية كتأثير الطريقة الش صية أكثر مف طريقة كسائؿ اإلعبلـ  ألف المربي يكاجو المتمقيف - 85

 00000 لػ00000أم00000     بشكؿ

: مميزاتيا-ب

  0المحتكل يمكف أف ُيصاغ بشكؿ محدد ليطابؽ األفراد المكجكديف - ن1

يكجد فرصة المناقشة حيث أف النقاط الغامضة يمكف تكضيحيا كترفع االعتراضات كيعبر - ن2

 0  عف الشؾ

  0يمكف لمعامؿ الصحي أف يستغؿ الفرصة لمتعمـ أكثر عف العادات كالمعتقدات المحمية- ن3

 0يكجد فرصة لمراجعة الطرائؽ البديمة لحؿ مشكبلت محددة- ن4
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يستطيع األفراد في المجتمع تقرير ما ىك األفضؿ في تطبيؽ الدركس الجديدة التي  - ن5

  0   يتعممكنيا حسب ظركفيـ ال اصة

   ذات قيمة بشكؿ  اص عندما تناقش مشكمة سرية كيحتاج المكضكع إلى الكتماف كال صكصية - ن6

  0استمارة الزكاج في رعاية ما قبؿ الزكاج- أ: مثؿ    

             0التعميـ كاإلرشاد مف أجؿ تنظيـ األسرة كتحديد النسؿ إذ تككف األكثر مناسبة-          ب

 0تؤثر في المعرفة كالمكقؼ كالممارسة كسمكؾ األفراد كالمجمكعات المستيدفة- ن7    

 0ُتغطي فردان كاحدان أك أسرة أك عددان محددان أك مجمكعة مف األفراد-  ن8   

م تصر،     - 3محدد،- 2غير محدد،- 1)يتميز محتكل المادة المكجية لممتمقيف بأنو ُيصاغ بشكؿ - 86

   0(المتمقيف)ليطابؽ حاجات األفراد المكجكديف  (غير م تصر- 4      

بيف المربي   (مراكغة- 4مناقشة،- 3محادثة،- 2مجادلة،- 1)تسمح الطريقة الش صية بالػ - 87

  0     كالمتمقيف لمنقاط الغامضة بالنسبة إلييـ

: انظر إلى الصكرة المرفقة اآلتية- 88

                                   
تكصيات،  - 1)ال ُيقتصر عمى المناقشة بيف المربي كالمتمقيف بالنسبة لمنقاط الغامضة بؿ ترفع   - 

 0المتمقيف إلى الم تصيف كيعبر عف الشؾ (مداكالت- 4اعتراضات،- 3اقتراحات،- 2      

: انظر إلى الصكرتيف اآلتيتيف- 89
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تساعد الطريقة الش صية العاممة أك العامؿ الصحي كالذم يقـك بدكر المربي أف يستغؿ     - 

أكثر عف العادات كالمعتقدات المحمية  (لمتمرس- 4لمتدرب،-  3لمتثقؼ،- 2لمتعمـ،- 1)     الفرصة 

  0    في المنطقة التي يعمؿ بيا 

-  3أفضؿ،- 2أحسف،- 1)تجعؿ الطريقة الش صية األفراد في المجتمع يقرركف ما ىك الػ - 90

  0في تطبيؽ الدركس الجيدة التي يتعممكنيا بحسب ظركفيـ ال اصة (جيد- 4     أسكأ،

تُفضؿ الطريقة الش صية عف الطرائؽ األ رل ألنيا ذات قيمة بشكؿ  اص عندما تناقش  - 91

     0كيحتاج المكضكع إلى الكتماف كال صكصية ( طرة- 4سرية،- 3عامة،- 2 اصة،- 1)     مشكمة 

: يكجد مشكبلت سرية تحتاج مناقشة مف  بلؿ الزيارات المنزلية مثؿ-92

 0األسرة مف أجؿ تحديد النسؿ (تنظيـ- 4ترشيد،- 3تعميـ،- 2ت صيب،- 1)مشكمة -            أ

 0الزكاج في رعاية ما قبؿ الزكاج (استبياف- 4جدكؿ،- 3استمارة،- 2،بطاقة- 1)مشكمة -           ب

سمكؾ - 3مكاقؼ ،- 2معرفة ،- 1)تأ ذ الطريقة الش صية أىميتيا أيضان مف ككنيا تؤثر في - 93
  0األفراد كالمجمكعات المستيدفة (معرفة كمكاقؼ كسمكؾ- 4كمعرفة،

فردان - 2مجمكعة أك عددان محددان مف األفراد،- 1)إف اىتماـ الطريقة الش صية ال يقتصر عمى - 94

فردان كاحدان أك أسرة أك عددان محددان أك مجمكعة مف - 4أسرة أك عددان مف األفراد،- 3     كاحدان أك أسرة،

  0(      األفراد

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.education.gov.bh/schools/alnoor/activities/gendes.jpg&imgrefurl=http://www.education.gov.bh/schools/alnoor/schoolact.html&h=713&w=1086&sz=80&tbnid=3zblBbHBVeIJ:&tbnh=98&tbnw=150&hl=ar&start=5&pr
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 :قيمة كسااؿ اإلعالـ المختمفة3-3-1-2

: ىي أكثر انتشاران مف الطريقة الش صية بسبب-       أ

 0يمكف أف تصؿ لمبلييف الناس في كؿ مكاف كفي أم كقت                                         - 

 0يمكف إعادة الرسائؿ بشكؿ متكرر                                         -

مقارنة بالطريقة  (شمكالن - 4كصكال،- 3انتشاران،- 2شيرة،- 1)ُيقاؿ أف طريقة كسائؿ اإلعبلـ أكثر - 95

   0      الش صية

: يعكد االنتشار األكثر لطريقة كسائؿ اإلعبلـ مقارنة بالطريقة الش صية لسببيف- 96

  0الناس في كؿ مكاف (مبلييف- 4آالؼ،- 3مئات،- 2عشرات،-1)يمكف أف تصؿ إلى - ن1         

  0(متتالي- 4متنكع،- 3م تمؼ،- 2متكرر،- 1)يمكف إعادة الرسائؿ بشكؿ - ن2         

: مميزاتيا- ب      

 0مناسبة مف أجؿ إعطاء المعمكمات كمناقشة مشكبلت صحية كطنية- ن1              

  0سكء التغذية كأمراض اإلسياؿ عند األطفاؿ:1                        مثاؿ

المشكبلت التي تحدث بشكؿ عارض  :2                        مثاؿ

  0المشكبلت التي تحدد بالحدكث مثؿ مشكمة اإلدماف ، كالككليرا:3                        مثاؿ

تحمؿ المادة التي تُقرأ في الصحؼ أك ُتسمع مف الراديك في بعض المجتمعات - ن2               

 0                       سمطة أكثر مف المعمكمات التي ترد عف طريؽ مصادر محمية

  0تعطي المعرفة كالتعميمات فقط- ن3               

    0ال تؤثر بالضركرة في تغير المكقؼ كالممارسة كسمكؾ المجمكعات المستيدفة- ن4               

 0يمكف أف ال تفيـ أك ُيساء فيميا- ن5               

  0اإلعادة المتكررة مع عدـ إتاحة فرصة التساؤؿ تضعؼ مف تأثيرىا- ن6               

 0إف بعض األفراد قد يجدكف صعكبة في إيجاد الصمة بيف الرسالة كظركفيـ ال اصة- ن7               
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يمكف التغمب عمى بعض مشكبلت المادة اإلعبلمية بكاسطة اال تبار القبمي لمرسالة  - ن8               

أكثر                      عمى مجمكعة صغيرة قبؿ نشرىا بشكؿ كاسع كبذلؾ يمكف أف ُتعدؿ لتصبح

              0مناسبة                    

 (تبادؿ-  4فرض،- 3إعطاء،- 2أ ذ،- 1)تتصؼ طريقة كسائؿ اإلعبلـ بأنيا مناسبة مف أجؿ - 97

  0     المعمكمات كمناقشة مشكبلت صحية كطنية

: انظر إلى الصكرتيف اآلتيتيف- 98

    

 (ب  )                                              (أ  )                                   

إف إعطاء المعمكمات كمناقشة المشكبلت التي يتعرض ليا المجتمع ، مف صفات طريقة كسائؿ  - 

:   اإلعبلـ حيث تعالج مشكبلت عدة منيا

  (أ  ) عند الكبار كالصغار كما تكضحيا الصكرتاف 00000 الػ000000مشكمة- ن1            

  0كىذه المشكمة ناتجة عف تناكؿ غذاء غير متكازف (ب  )                ك

 الذم يصيب  00000يصاب أفراد المجتمع بأمراض ناتجة عف مشكمة التمكث مثؿ مرض الػ- 99

 0      األطفاؿ بنسبة مرتفعة أكثر مف الكبار

ال تحدث المشكبلت كميا التي يتعرض ليا أفراد المجتمع نتيجة سبب معركؼ بؿ ىناؾ  - 100

أك تيدد   (غير عارض- 4غير متكؽ،- 3عارض،- 2متكقع،- 1)       مشكبلت تحدث بشكؿ 

  0        بالحدكث
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: انظر إلى الصكر المرفقة- 101

                  

 

: تناقش كسائؿ اإلعبلـ مشكبلت تحدث بشكؿ عارض أك تيدد بالحدكث مثؿ    - 

 0 الناشئة مف شرب الكحكؿ كتعاطي الم درات 0000مشكمة الػ- ن1           

 الناشئ مف انتشار البعكض الذم يعيش في المياه الراكدة  000000مشكمة مرض الػ- ن2           

 0(الممكث )              

إف تأثير المعمكمات التي ترد عف طريؽ مصادر محمية ضعيؼ بالنسبة لممادة التي تُقرأ في  - 102

-  2سيطرة أكثر،- 1)       الصحؼ أك ُتسمع مف المذياع في بعض المجتمعات ، فنقكؿ إف ليا 

   0(سمطة أقؿ- 4سيطرة أقؿ،- 3       سمطة أكثر،

نما تعطي الػ - 103 معرفة كالتعميمات،  - 1)تتميز كسائؿ اإلعبلـ بأنيا ال تعطي حمكالن لممشكبلت ، كا 

  0(سمطة كالتعميمات- 4معرفة كالتقييمات،- 3 برة كالتكصيات،- 2       

  (تشكؿ- 4تبات،- 3تغير،- 2تبدؿ،- 1)ال يتكقؼ تأثير المادة اإلعبلمية بالضركرة عمى - 104

   0       المكقؼ كالممارسة كالسمكؾ فقط 

  0 ىا0000أك ُيساء0000تتعرض المادة اإلعبلمية أيضان إلى ظركؼ تؤدم بيا إلى أف ال- 105

إف التكرار يعمـ الشطار ، ىذه العبارة تصدؽ  بالنسبة لممادة  : ىناؾ عبارة نسمعيا دائمان تقكؿ- 106
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 (لبل تيار- 4لمتبادؿ،- 3لمتساؤؿ،- 2لمتشاكر،- 1)        اإلعبلمية كلكف بشرط أف ُيتاح الفرصة 

   0  مف قبؿ المتمقي ، حتى ال يضعؼ تأثيرىا       

ي تمؼ قبكؿ المادة اإلعبلمية مف فرد آل ر ، لذلؾ تجد بعض األفراد قد يجدكف صعكبة في  - 107

 (عاداتيـ-4ظركفيـ،- 3دراستيـ،- 2مشاكميـ،-1)إيجاد الصمة بيف الرسالة اإلعبلمية ك      
  0ال اصة

اال تبار - 1)يمكف التغمب عمى بعض المشكبلت التي تتعرض ليا المادة اإلعبلمية عف طريؽ - 108

لمرسالة عمى مجمكعة صغيرة مف       (البنائي- 4اال تبار القبمي،- 3اال تبار المفظي،- 2        البعدم،

     0        األفراد قبؿ نشرىا كبذلؾ يمكف أف تعدؿ لتصبح مناسبة

 الصحيحة عبارة   بجانب اؿميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 109

شارة    :  الغمطعبارة بجانب اؿx        كا 

   0يكجد صعكبة في إعادة تكرار المادة اإلعبلمية- ن1     

  0إف الرسائؿ اإلعبلمية ال تؤثر بالضركرة في سمكؾ الفئة المستيدفة - ن2     

  0يمكف أف تصؿ المادة اإلعبلمية ألعداد كثيرة مف األفراد تصؿ إلى المئات- ن3     

إف الحؿ لمتغمب عمى المشكبلت التي يمكف أف تتعرض ليا المادة اإلعبلمية ىك إجراء ا تبار  - ن4     

 0         قبمي ليا قبؿ نشرىا

قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع كؿ عبارة مف العبارات التالية في مكانيا المناسب في  - 110

:         الجدكؿ التالي

 0ال تؤثر بالضركرة في تغير المكقؼ كالممارسة كسمكؾ المستيدفيف-           أ

 0تتميز بانتشارىا الكاسع-          ب

 0ذات فاعمية كتأثير كبيريف عمى المتمقيف-          ت

 0يمكف إعادتيا بشكؿ متكرر-          ث
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 0تعطي المعرفة كالتعميمات فقط-         ج

   0تؤثر في المعرفة كالمكقؼ كالممارسة كسمكؾ المتمقيف-  ح

بعض مميزات طريقة كسائؿ اإلعبلـ            بعض مميزات الطريقة الش صية 

      

  

  

  

شراؾ المجتمع- 4   :مشاركة كا 

:    مميزاتيا: في التربية الصحية التقميدية - أ
 0تتـ باتجاه كاحد مف المربي إلى المتمقيف- ن1

      0يكجد مجمكعة مف األفكار الجاىزة المرتكزة عمى األمكر المسمـ بيا ُتعطى إلى المتمقيف- ن2          

ال تأ ذ البرامج الصحية في الحسباف المعتقدات كالممارسات التقميدية في المجتمعات المحمية  - ن3        

 0ال تستفيد البرامج مف حكمة المكركث كال برة المتراكمة- ن4       

ال تسمح بمشاركة األفراد كالمجتمعات كمسؤكلياتيـ في الت طيط لمرعاية الصحية كتنفيذ  - نن5       

  0برامجيا           

-  2المسؤكليف،- 1)تتميز التربية الصحية التقميدية بأنيا تتـ باتجاه كاحد مف المربي إلى - 111

  0(المتمقيف- 4الممكليف،- 3       المتدربيف،

-  3المعتمدة،- 2المرتكزة،- 1)ُيعطى المتمقيف مف المربي مجمكعة مف األفكار الجاىزة الػ - 112

  0عمى األمكر المسمـ بيا (المتكمة- 4       المستندة،
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- 2الت طيط،- 1)لكؿ مجتمع عاداتو كتقاليده الني تسكد فيو كالبرامج الصحية ال تأ ذىا في  - 113

  0في المجتمعات المحمية (التكجيات- 4المراعاة،- 3الحسباف،         

بما أف التربية الصحية التقميدية ال تأ ذ بالحسباف المعتقدات كالممارسات التقميدية في المجتمعات - 114

 00000حكمة الػ-  ن1       المحمية ،  لذلؾ نجد أف برامجيا ال تستفيد مف 

  00000كال برة الػ- ن2                                                    

- 2األفراد فقط،-1)ال يسمح المسؤكلكف في الت طيط لمرعاية الصحية كتنفيذ برامجيا بمشاركة - 115

  0(األفراد كالمجتمعات كمسؤكلياتيـ- 4األفراد كمسؤكلياتيـ،- 3       المجتمعات فقط،

 :مميزاتيا: في التربية الصحية الحديثة- ب

 0تتـ باالتجاىيف مف المربي إلى المتمقيف كبالعكس- ن1       

  0األفكار تؤ ذ مف المشكبلت التي يمر بيا المتمقكف لي طط إلى حميا- ن2     

 0تأ ذ البرامج الصحية في الحسباف المعتقدات كالممارسات التقميدية في المجتمعات المحمية- ن3    

 0تستفيد مف حكمة المكركث كال برة التراكمية- ن4

  0تؤكد حقكؽ األفراد كالمجتمعات كمسؤكلياتيـ في الت طيط لمرعاية الصحية- ن5

 إلى 0000 مف الػ000000ت تمؼ التربية الصحية الحديثة عف التربية التقميدية بأنيا تتـ بالػ- 116

  0      المتمقيف كبالعكس

كبما أف التربية الصحية الحديثة تتـ باالتجاىيف لذلؾ تأ ذ األفكار مف المشكبلت التي يمر بيا - 117

 0لي طط إلى حميا لتعكد الفائدة لمجميع (المسؤكليف- 4م ططيف،- 3متمقيف،- 2مربيف،- 1)       الػ 

عندما تصمـ البرامج الصحية التي تـ الت طيط ليا مف األفكار المأ ذ كه مف المشكبلت التي  - 118

    0كالممارسات التقميدية في المجتمعات المحمية00000يمر بيا المتمقيف ، تأ ذ في الحسباف الػ      

ما يميز التربية الصحية الحديثة عف التقميدية ، أنيا تراعي المعتقدات كالممارسات التقميدية  - 119

  000000 كال برة الػ000000        المكركثة كتأ ذىا في الحسباف ، لذا تستفيد مف حكمة الػ
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إف التربية الصحية التقميدية تحـر األفراد كالمجتمعات كمسؤكلياتيـ مف الت طيط لمرعاية  الصحية  - 120

  0ذلؾ (تثبت- 4تطبؽ،- 3تؤكد،- 2تمبي،- 1)      كتنفيذ برامجيا ، بينما التربية الصحية الحديثة 

 الصحيحة عبارة   بجانب اؿميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 121

شارة    :  الغمطعبارة بجانب اؿx        كا 

إف البرامج الصحية التي تقدميا التربية الصحية التقميدية تؤ ذ األفكار التي تبنى عمييا مف - ن1       

 0           المشكبلت التي تطرأ في المجتمع الذم يعيش بو األفراد التي تقدـ ليـ

  0التربية الصحية الحديثة ال تراعي المعتقدات كالممارسات التقميدية المكركثة- ن2       

  0تتـ التربية الصحية الحديثة باالتجاىيف مف المربي إلى المتمقي كبالعكس- ن3       

  0تعتمد التربية التقميدية عمى مشاركة األفراد كالمجتمع في الت طيط لبرامجو الصحية- ن4      

 0حكمة المكركث كال برة المتراكمة شيئاف تستفيد منيما التربية الصحية الحديثة في برامجيا- ن5      

شراؾ المجتمع في التربية الصحية تتـ مف خالؿ-       : إف مشاركة كا 

 0منظمات المجتمع         - 

 0قادة المجتمع - 

 0الشخصيات المؤثرة في المجتمع- 

شراؾ المجتمع اسـ الطريقة الػ- 122  ألنو مف  بلليا يتـ تطبيؽ التربية 00000ُيطمؽ عمى مشاركة كا 

  0   الصحية عف طريؽ أش اص مف م تمؼ فئات المجتمع     

: إف إشراؾ كمشاركة المجتمع تككف عف طريؽ كؿ مف- 123

  0المجتمع (أحزاب- 4منظمات،- 3نكادم،- 2ىيئات،- 1- )ن1          

  0المجتمع (قادة - 4ممثميف،- 3زعماء،- 2رؤساء،- 1- )ن2          

 0في المجتمع (المؤثرة- 4القيادية،- 3الحاكمة،- 2الداعمة،- 1)الش صيات - ن3          

: مؤلفة مف- كىي أ:  منظمات المجتمع4-1   
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 0قادة مجمكعات - ن1              

                                                     0كممثميف يتـ ا تيارىـ عادة باالنت اب كىـ يعممكف لمصمحة المجمكعة أك المجتمع- ن2             

:     تشارؾ المنظمات بالبرامج الصحية بما فييا التربية الصحية مف  بلؿ-                          ب

 0إثارة اىتماـ الناس بأكجو الحياة الصحية- ن1                               

           0جعؿ الناس يشعركف بمشكبلتيـ الصحية ال اصة كحاجاتيـ- ن2                              

 0حفز الناس لقبكؿ ال دمات الصحية المتاحة كاالنتفاع بيا- ن3                              

: يتـ تقديـ التربية الصحية مف قبؿ منظمات المجتمع بكساطة- ن4                             

الطريقة الش صية لمجمكعة مف الناس عف طريؽ الندكات مف أجؿ                                 - 

 0   مناقشة مشاكؿ المجتمع كحاجاتو                               

 0عبر كسائؿ اإلعبلـ المحمية   -                              

: تتألؼ منظمات المجتمع مف- 124 

  0مجمكعات (عناصر- 4قادة،- 3ممثمي،- 2رؤساء،- 1)-          أ

يتـ ا تيارىـ عادة باالنت اب كىـ   (م تصيف- 4معمميف،- 3ممثميف،- 2أفراد،- 1) - ب
  0يعممكف لمصمحة المجمكعة أك المجتمع

الغذائية،  - 2الجنسية،- 1)تتـ مشاركة منظمات المجتمع بالبرامج الصحية بما فييا التربية - 125

  0بطرائؽ متعددة (الصحية النكعية- 4الصحية،- 3       

   00000تككف مشاركة منظمات المجتمع ببرامج التربية الصحية عف طريؽ إثارة اىتماـ الناس بػ- 126

  000000الحياة الػ        

 ػال يتكقؼ دكر منظمات المجتمع بإثارة اىتماـ الناس بأكجو الحياة الصحية بؿ يجعميـ يشعركف ب- 127

  0ىـ الصحية ال اصة كحاجاتيـ000000       ػ

 الصحية 00000تتابع منظمات المجتمع دكرىا بتحفيز الناس بعد تعريفيـ بمشكبلتيـ بقبكؿ الػ- 128
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  0      المتاحة كاالنتفاع بيا

: تست دـ منظمات المجتمع في تقديميا لم دمات الصحية - 129

  0 لمجمكعة مف الناس 000000الطريقة الػ- ن1             

  0 المحمية000000عبر كسائؿ الػ- ن2             

كتنفيذه   ىـ أناس يشارككف بت طيط ال دمات الصحية لممجتمع كتنظيميا: - قادة المجتمع4-2       

  0                               بما فييا التربية الصحية لمعمكـ

 ال دمات الصحية لممجتمع كتنظيميا 00000000ُيعرؼ قادة المجتمع بأنيـ أناس يشارككف بػ - 130

  0      كتنفيذه بما فيو التربية الصحية لمعمكـ

نما يقكمكف بػ- 131 ىا بما 0000ىا ك00000ال يكتفي بت طيط ال دمات لممجتمع مف قبؿ القادة كا 

   0        فييا التربية الصحية لمعمكـ

:     تككف مف أجؿ:  مقاربة قادة المجتمع4-2-1        

إقناعيـ ببرامج صحة المجتمع المنفذة كالحصكؿ  - ن1                                 

   0                                      منيـ عمى  مكقؼ ايجابي مع مشاركة فاعمة كفعالة

  0تجنب المكاقؼ السمبية أك المعارضة غير الداعمة - ن2                                 

: تتمـ مقاربة قادة المجتمع مف أجؿ- 132

  0 ببرامج صحة المجتمع المنفذة00000- ن1                    

  0 أك المعارضة غير الداعمة000000تجنب المكاقؼ الػ- ن2                    

 بدؿ المكاقؼ  00000إف إقناع القادة ببرامج صحة المجتمع لمحصكؿ منيـ عمى المكاقؼ - 133

  0       السمبية مع مشاركة فاعمة كفعالة

: ىـ :  الشخصيات المؤثرة في المجتمع4-3

األش اص غير المؤىميف طبيان في المناطؽ الريفية كالمجتمعات                                   - 
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  0                                    الحضرية التقميدية

  0الدايات البمديات- كيمارسكف النشاطات الطبية مثؿ -                                  

 0كالحبلقيف                                                                   - 

- 3طبيان،- 2نفسيان،- 1)ُيقصد بالش صيات المؤثرة في المجتمع األش اص غير المؤىميف - 134
تدريبان،  

  0في المناطؽ الريفية كالمجتمعات الحضرية التقميدية (عمميان - 4       

        0 يمارسكف النشاطات الطبية000000 كالػ000000إف األش اص غير المؤىميف طبيان مثؿ الػ- 135

: يككف مف  بلؿ:  مقاربة الشخصيات المؤثرة في المجتمع 4-3-1 

عطائيـ المعرفة كاإلرشاد كالممارسة- ن1                  0إعداد برامج تدريبية مناسبة ليـ كا 

تزكيدىـ بالمعدات كالمكاد المعقمة كالتسييبلت األ رل مف أجؿ إنجاز أعماليـ  - ن2                

 0  بشكؿ صحيح                  

 0كضعيـ تحت المراقبة المستمرة لتقييـ أعماليـ- ن3                

إيصاؿ ال دمات الصحية بما في ذلؾ إيصاؿ الرسائؿ الصحية بكساطة  الطريقة - ن4               

 0                      الش صية لمتربية الصحية

تتـ مقاربة الش صيات المؤثرة في المجتمع مف  بلؿ إعطائيـ المعرفة كاإلرشاد كالممارسة عف - 136

  0ليـ (تثقيفية- 4تدريبية ،- 3تعميمية ،- 2ترفييية،- 1)       طريؽ إعداد برامج 

األدكات كالمكاد  - 1)ال يكتفي بتدريب الش صيات المؤثرة في المجتمع بؿ يجب تزكيدىـ بػ- 137

المعدات كالمكاد - 4المعدات كالمكاد المعقمة،- 3المعدات كالمكاد الضركرية،- 2المعقمة،        

  0كالتسييبلت األ رل مف أجؿ إنجاز أعماليـ بشكؿ صحيح (       الطبية

مراقبة، - 2دراسة،- 1)يتـ تقييـ أعماؿ الش صيات المؤثرة في المجتمع بعد كضعيـ تحت الػ - 138

  0المستمرة (مبلحظة- 4حراسة،- 3        
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لمتربية الصحية  (تقكيمية- 4ش صية،- 3إعبلـ ككسائمو،- 2تطبيقية،- 1)ُتعتمد الطريقة الػ - 139

   0       في إيصاؿ ال دمات الصحية المتضمنة الرسائؿ الصحية لمناس

قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع كؿ عبارة مف العبارات التالية في مكانيا المناسب في  - 140

:         الجدكؿ اآلتي

 0تعتمد الطريؽ الش صية إليصاؿ ال دمات الصحية ليـ-    أ

 0 يتـ كضعيـ تحت المراقبة المستمرة لتقييـ أعماليـ-   ب

 0 يشارككف بت طيط ال دمات الصحية لممجتمع كتنظيميا-ت  

 0 تتـ مقاربتيـ لتجنب المكاقؼ السمبية أك المعارضة غير الداعمة-  ث

 0الدايات البمديات-  يمارسكف النشاطات الطبية مثؿ -  ج

 0 إيجابي يتـ إقناعيـ ببرامج صحة المجتمع لمحصكؿ منيـ عمى مكقؼ-  ح

 0 ىـ األش اص غير المؤىميف طبيان -  خ

    الش صيات المؤثرة في المجتمع                      قادة المجتمع 

  

  

    

  

 

 :لديؾ األشكاؿ التالية حاكؿ تجميعيا لتحصؿ في النياية عمى م طط ال تبار معمكماتؾ 
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 :1تعميـ

: تنقؿ رسائؿ التربية الصحية لممتمقيف بثبلثة طرائؽ

  0الطريقة الش صية -1
  0طريقة كسائؿ االعبلـ -2
شراؾ المجتمع )الطريقة التطبيقية  -3   0(مشاركة كا 

                                             طرائق التربٌة الصحٌة هً

 منظمات

 المجتمع

    قادة 

 المجتمع
 الشخصٌات

 المؤثرة فً

 المجتمع

     الطرٌقة 

 الطرٌقة الشخصٌة     التطبٌقٌة

 التواصل 

 مع األفراد

  التواصل مع

 المجموعات

 طرٌقة وسائل

     اإلعالم

 

 بصرٌة

 سمعٌة

 بصرٌة

 سمعٌة

الزٌارات 

 المنزلٌة

   مثل

 الندوات

 مثل

 المذٌاع

   مثل

 التلفزٌون

  مثلسٌنما

طالئع 

 البعث

 رؤساء

 ووزراء

مثل 

 الداٌات

 أو
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: 2تعميـ

: تنقؿ الرسائؿ الصحية لممتمقيف بالطريقة الش صية مف  بلؿ

  0كيتـ ذلؾ بالزيارات المنزلية كالفحص الطبي: التكاصؿ مع األفراد -1
 كيتـ بكساطة المحاضرات كالتدكات كبالممارسة : التكاصؿ مع المجمكعات  -2

 0                                  الكتساب ال برة

 :3تعميـ 

: تساعد طريقة كسائؿ اإلعبلـ في نقؿ الرسائؿ الصحية عبر أشكاليا اإلعبلـ الم تمفة كىي

  0البث اإلذاعي كالمرئي -1
  0الكممة المكتكبة -2
 السينما كالمسرح  -3
 0الكسائؿ التعميمية المساعدة -4
 0الممصقات -5

: 4تعميـ

شراؾ المجتمع في التربية الصحية مف  بلؿ   : تتـ مشاركة كا 

  0منظمات المجتمع -1
  0قادة المجتمع -2
  0الش صيات المؤثرة في المجتمع -3
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 التغذية الراجعة      

 اإلجابة الصحيحة        رقـ اإلطار 

 0طرائؽ كأساليب- 4-                   1

  0إعبلـ– كسائؿ -  ش صية  - أ-                   2

  0تطبيقية-                      ب

  0كجيان لكجو- 4-                  3
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  0(سبليدات)شرائح الصكر -  شفافيات     ب-  أ-            67

  0أشرطة الصكر-                  ت

  0األفبلـ العممية-                  ث

  0تعميمية-            68

  0فكرة- 3-           69

 0رسالة- 3-           70

  0ممصقات-             71

  0جدار- 4-             72

              0صحية-  كحدات  - ن3 0صؼ- ن2 0معامؿ- ن1-            73

  0مبلحظة- 2-             74

  0كاضحة كمؤثرة- 4-             75

  0أميكف-             76

  0ا تبارىا- 3-             77

  0يعبركف-              78



   

- 529-  

 

  0عدد- 2-              79

  0تغيير-               80

   x- ن1-             81

 x- ن2                  

 -ن3                  

 -ن4                  

  0سمع– رؤية -   سمع  -  رؤية  -              82

  0البصرية- ن1-             83

  0سمعية- ن2                  

  0بصرية– سمعية - ن3                  

  0فاعمية كتأثيران - 4-              84

  0كجو- كجيان  - مباشر  -              85

  0محدد- 2-             86

  0مناقشة- 3-             87

 0اعتراضات- 3-             88

  0لمنعمـ- 1-              89

  0األفضؿ- 2-              90

  0سرية- 3-              91

  0تنظيـ- 4-   أ-             92

  0استمارة- 2-                     ب

  0معرفة كمكاقؼ كسمكؾ- 4-            93



   

- 530-  

 

  0  أك مجمكعة مف األفراد،  أك عددان محددان   ،  أك أسرة    ،فردان كاحدان  - 4-            94

  0انتشاران - 2-            95

  0مبلييف- 4 -  ن1-            96

  0متكرر- 1-  ن2                 

  0عطاء‘- 2-             97

  0تغذية-  سكء  - ن1-            98

  0إسياؿ-             99

  0عارض- 2-            100

  0إدماف- ن1-           101

  0مبلريا- ن2                  

  0قؿسمطة أ- 2-           102

  0معرفة كالتعميمات-           103

  0تغير- 2-           104

  0فيـ- تفيـ   -           105

  0التساؤؿ- 2-            106

  0ظركفيـ- 3-            107

  0اال تبار القبمي- 3-            108

 x - ن1-           109

 -ن2                  

 x- ن3                   

  -ن4                   



   

- 531-  

 

110             -

بعض مميزات طريقة كسائؿ اإلعبلـ  بعض مميزات الطريقة الش صية 

ذات فاعمية كتأثير كبيريف عمى -ت
 0المتمقيف

 

ال تؤثر بالضركرة في تغير المكقؼ -   أ
 0كالممارسة كسمكؾ المستيدفيف

تؤثر في المعرفة كالمكقؼ كالممارسة -ح
 0كسمكؾ المتمقيف

 0تتميز بانتشارىا الكاسع- ب

 0تعطي المعرفة كالتعميمات فقط-ج 

 0ث يمكف إعادتيا بشكؿ متكرر 
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 يشارككف بت طيط ال دمات الصحية لممجتمع -ت
 0كتنظيميا

تعتمد الطريؽ الش صية إليصاؿ ال دمات -    أ
 0الصحية ليـ

 تتـ مقاربتيـ لتجنب المكاقؼ السمبية أك -ث
 0المعارضة غير الداعمة

 يتـ كضعيـ تحت المراقبة المستمرة لتقييـ -   ب
 0أعماليـ

 يتـ إقناعيـ ببرامج صحة المجتمع لمحصكؿ -  ح
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 د 70: الدرجة                                                   االختبار البنااي                

  :المدة                                                                      لمفصؿ الخامس

                                                                                    المدة      الدرجة                                                                                  

 (د13):                                                                         السؤاؿ األكؿ

: أتمـ ما يمي بالكممات المناسبة

: يتـ نقؿ رسائؿ التربية الصحية بكساطة ثبلث طرائؽ ىي - ب
  0000 كطريقة كسائؿ الػ00000الطريقة االػ: الطريقتاف األساسيتاف ىما - ن1

  000000الطريقة الػ- ن2

: يتـ التكاصؿ مع المجمكعات الطبلبية بكساطة-    ب

  00000الػ- ن1       

  00000الػ- ن2      

  00000الممارسة الكتساب الػ- ن3      

: يصؿ اإلعبلـ ألفراد المجتمع بأشكاؿ متعددة ىي-  ت

  0 كالمرئي00000البث الػ- ن1    

  00000الكممة الػ- ن2    

  0 كالمسرح00000الػ- ن3    

  0 المساعدة00000الكسائؿ الػ- ن4   

  00000الػ- ن5   

: تحتاج المادة اإلعبلمية إلى ثبلثة متطمبات فعالة ىف- ث

  00000الػ  - ن1  

  000000الػ- ن2  
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  0التقييـ- ن3  

 (د16):                                                                              السؤاؿ الثاني

:  ا تر اإلجابة الصحيحة مف اإلجابات األربع اآلتية 

: ُيعرؼ البث اإلذاعي بأنو- أ

كسيمة أقؿ شعبية مف كسائؿ البث األ رل ألنو يصؿ بشكؿ ثابت لمبلييف الناس في كؿ مكاف،   - ن1 )

كسيمة أكثر شعبية تصؿ بشكؿ غير ثابت لمبلييف الناس في أم مكاف،  - ن2      

كسيمة تصؿ لطبقات محددة مف الشعب بشكؿ ثابت في مناطؽ عدة، - ن3      

  0(كسيمة أكثر شعبية تصؿ بشكؿ ثابت لمبلييف الناس في كؿ مكاف- ن4     

: ُيعرؼ البث المرئي بأنو- ب

أكثر جاذبية كفعالية مف البث اإلذاعي ألنو يصؿ لعدد أكثر مف الناس كلساعات أقؿ،  - ن1  )

أقؿ جاذبية كفعالية مف البث اإلذاعي ألنو يصؿ لعدد أقؿ مف الناس كلساعات أكثر، - ن2    

يشبو البث اإلذاعي مف حيث الجاذبية كساعات البث  كعدد الناس الذم يصؿ الييـ،   - ن3

 0(أكثر جاذبية كفعالية مف البث اإلذاعي كىك يصؿ لعدد أقؿ مف الناس كلساعات أقؿ- ن4

ىي :عندما ُيسأؿ أحد المحاضريف عف المقصكد بالندكات يقكؿ- ت

التي يتـ مف  بلليا التكاصؿ بيف المربي أك الفريؽ التربكم مع مجمكعة معينة مف أفراد المجتمع ،       - ن1 )

المقاء بيف المربي كمجمكعة معينة مف العماؿ لمناقشة مشكمة صحية أك مكضكع صحي  اص،   - ن2

المقاء المنظـ بيف المربي كمجمكعات معينة مف أفراد المجتمع لمناقشة مشكمة ،  -ن3

  0(صحية لقاء كجيان لكجو بيف المربي كش ص ما مف المجتمع -  ن4 

: ترجع فائدة المحاضرات لككنيا- ث

يتـ مف  بلليا المقاء بيف المربي كالطمبة في جميع مراحؿ تعميميـ كدرجات إذ تتـ التربية الصحية -  ن1 )

   مف  بلؿ المقاءات المنتظمة،  
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يتـ بيا التكاصؿ بيف المربي كالطمبة في مرحمة التعميـ األساسي مف أجؿ التربية الصحية،    - ن2  

يتـ بيا التكاصؿ بيف المربي كالطمبة في مرحمة التعميـ الثانكم مف أجؿ التربية الصحية، - ن3 

  (يتـ بيا التكاصؿ بيف المربي كالطمبة في مرحمة التعميـ الجامعي مف أجؿ التربية الصحية- ن4

      (د16):                                                                       السؤاؿ الثالث
  قارف مف  بلؿ الجدكؿ اآلتي بيف كؿ مف البث المرئي كالبث اإلذاعي كالكممة المكتكبة كالممصقات

كالسينما كالمسرح كالكسائؿ التعميمية المساعدة كذلؾ مف بكساطة عمميتي السحب كاإلفبلت ألحرؼ 

 :           العبارات المناسبة في المكاف المناسب ليا في الجدكؿ

فيمـ - الدكريات ، ح- الكتيبات ، ج- المطبكعات ، ث- التمفزيكف ، ت- كتاب الفيزياء ، ب- أ
- كسيمة إعبلمية أكثر شعبية كتصؿ بشكؿ ثابت لمبلييف الناس في كؿ مكاف،  د- اجتماعي، خ

كسيمة إعبلمية - أكثر جاذبية كفعالية مف اإلذاعة كلكنو يصؿ لعدد أقؿ مف الناس كلساعات أقؿ ، ذ
ترسؿ - كاسعة االنتشار كيمكف أف تقدـ بشكؿ منتظـ مادة صحية قيمة بشكؿ معمكمات كمعارؼ ، ر

تكضح فكرة معينة لرسالة صحية بشكؿ -  ، ز00000بشكؿ منتظـ بكساطة المراسميف كعبر البريد 
مصكر حيث تعمؽ عمى الحائط في أماكف تكجد بيا المجمكعات المتنكعة مف المجتمع كؿ في مجاؿ 

ىما مكاناف يكجد بيما الناس لمتركيح عف النفس في أكقات فراغيـ حيث يعرض بيما - عممو ، س
تست دـ مف قبؿ - ، ض إعبلف لمعجكف أسناف- ، ص المذياع- أفبلـ كمسرحيات ىادفة ، ش

التذكر، ظ - المعمميف كالمدرسيف كالمحاضريف لتكضيح ما ينقمكنو مف معمكمات لممتمقيف ، ط 

 0الشفافيات-    

مساعدة  كسااؿ تعميميةالسينما كالمسرح الممصقات المكتكبة  الكممةالبث اإلذاعي البث المراي 

 

 

 

     

 

 (د24):                                                                           السؤاؿ الرابع

: أتمـ الفراغات التالية بما يناسبيا مف عبارات مناسبة 
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عند سؤالنا أحد الم تصيف في مجاؿ التربية الصحية عند الطريقة الش صية فيقكؿ لنا إنيا طريقة - أ
:  تتميز بكجكد 

 في المكاف نفسو حيث تجرم مناقشات حرة ككبلـ بيف 0000 كمييما كجيان لػ00000المربي كالػ- ن1

  00000 كالػ0000   الػ

:  يتـ التكاصؿ بيف المربي كاألفراد عف طريؽ - ب

  0000الفحص الػ- ن1

  00000الزيارات الػ- ن2

: يتـ الفحص الطبي مف  بلؿ -ت

عطاء الػ000000ال دمة السريرية أك الػ- ن1  التي 0000 كالتعميمات كاإلجابة عف الػ00000 كا 

  0     تطرح عميو

:   كيتـ ذلؾ عف طريؽ 000000الفحص الطبي الػ- ن2     

  00000 كالػ0000زيارة األـ لمركز رعاية الػ  -
 0 المدارس عند د كليـ المدرسة00000 الفحص الطبي لػ -
  0 في المصانع00000-الفحص قبؿ اإلست داـ لمػ -

:  تتـ الزيارات المنزلية لممتمقي مف قبؿ - ث

        0 في العديد مف البرامج الصحية000000 كالعاممكف الػ00000 أك الزائر أك الزائرة الػ00000الػ- ن1    

: كتككف مف  بلؿ - ج

  0 لؤلـ الحامؿ00000الػ- ن1

  00000 األسرة كنحديد الػ00000 دمة - ن2      

  0 لحاالت التدرف الرئكم00000العبلج الػ- ن3      

: يقـك البث اإلذاعي كالمرئي بالتربية الصحة مف  بلؿ- ح

  0 الكبلسيكية كالعممية كالصحية 00000البرامج الػ- ن1    
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 0 المنظمة األ رل  صكصان المتعمقة باألميات كاألطفاؿ00000 ضمف الػ00000دمج المادة الػ- ن2  

   (د11):                                                                       السؤاؿ الخامس

شارة  ضع إشارة   : بجانب اإلجابة الغمط فيما يمي Xبجانب اإلجابة الصحيحة كا 

شراكو :  تدؿ العبارات اآلتية عف مشاركة المجتمع في التربية الصحية كا 

  0ُيعد االتحاد النسائي إحدل منظمات المجتمع اليامة الذم يقكـ بنشر الكعي الصحي- ن1    

   0ال يمثؿ كزير الصحة احد قادة المجتمع الذيف يشارككف بت طيط ال دمات الصحية- ن2   

تمثؿ الدايات كالحبلقيف بعض الش صيات المؤثرة في المجتمع عف طريؽ إيصاليا لم دمات  - ن3   

  0      الصحية ألفراد المجتمع

شراؾ المجتمع- ن4    شراكوال ُتعد مشاركة كا    0 إحدل طرائؽ كأساليب التربية الصحية كا 

  0ال تقـك المنظمات المجتمعية بإثارة اىتماـ الناس بأكجو الحياة الصحية- ن5   

 0تجعؿ المنظمات المجتمعية الناس يشعركف بمشكبلتيـ الصحية ال اصة- ن6   

  0ال يتـ تحفيز الناس لقبكؿ ال دمات الصحية المتاحة كاالنتفاع بيا عف طريؽ منظمات المجتمع- ن7   

يجب ن اقتناع قادة المجتمع ببرامج صحة المجتمع التي ستنفذ لمحصكؿ منيـ عمى مكقؼ ايجابي  - ن8   

    0داعـ      

عادة ينصح بعدـ تقديـ كتزكيد الش صيات المؤثرة في المجتمع بالمعدات كالمكاد المعقمة مف - ن9   

 0       أجؿ إنجاز أعماليـ بشكؿ صحيح كترؾ ىذه الميمة ليـ

  0ُتعد برامج تدريبية مناسبة لمش صيات المؤثرة في المجتمع إلعطائيا المعرفة كاإلرشاد كالممارسة- ن10  

 0يجب كضع الش صيات المؤثرة في المجتمع تحت المراقبة المستمرة لتقييـ أعماليـ- ن11  

انتيت األسئمة 
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 د 70: الدرجة                                              إجابات االختبار البنااي                

  :المدة                                                                        لمفصؿ الخامس

   المدة      الدرجة                                                                                   

 (د13):                                                                                    1ج

                                                                         0      لكؿ إجابة درجة

                                                  0إعبلـ – ش صية - ن1-  أ     

  0تطبيقية- ن2          

  0محاضرات- ن1-      ب

    0ندكات- ن2          

  0 برة- ن3          

  0إذاعي- ن1-     ت

 0مكتكبة- ن2         

  0سينما- ن3         

  0تعميمية- ن4         

  0ممصقات- ن5         

  0إعداد- ن1-    ث

  0تقديـ- ن2        

     (د6 )                              :                                                                           2ج

                                        0لكؿ إجابة درجة كنصؼ           

  0كسيمة أكثر شعبية تصؿ بشكؿ ثابت لمبلييف الناس في كؿ مكاف- ن4-      أ

             0أكثر جاذبية كفعالية مف البث اإلذاعي كىك يصؿ لعدد أقؿ مف الناس كلساعات أقؿ-  ن4-    ب
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  0المقاء المنظـ بيف المربي كمجمكعات معينة مف أفراد المجتمع لمناقشة مشكمة صحية- ن3-   ت

يتـ مف  بلليا المقاء بيف المربي كالطمبة في جميع في جميع مراحؿ تعميميـ كدرجاتو إذ تتـ  - ن1-  ث

 0          التربية الصحية مف  بلؿ المقاءات المنتظمة

 (د16:                                                                                 )3ج

   0لكؿ إجابة درجة كاحدة  

كسااؿ تعميمية مساعدة كالمسرح  السينماالممصقات المكتكبة  الكممةالبث اإلذاعي البث المراي 

: تعريفو- ن1

- د

 

: أمثمة- ن2

- ب

 

 

 

: تعريفو- ن1

- خ

 

: أمثمة- ن2

- ش

: تعريفيا- ن1

- ذ

- ر

: أمثمة- ن2

- أ

- ت

- ث

- ج

: تعريفيا-ن1

- ز

 

: أمثمة- ن2

- ص

: تعريفيما- ن1

- س

 

: أمثمة- ن2

- ح

: تعريفيا- ن1

- ض

 

: أمثمة- ن2

- ظ

 (د24:                                                                                      )4ج

 0لكؿ إجابة درجة كاحدة      

  0متمقي– مربي – لكجو – متمقي - ن1-      أ

  0طبي- ن1-     ب

  0منزلية- ن2        

 0تساؤالت– نصائح – عبلجية - ن1-   ت

  0دكرم- ن2       

  0طفكلة– أمكمة         -  
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  0تبلميذ       - 

  0عماؿ      - 

  0إجتماعيكف– صحية – ممرضة - ث

  0حمؿ- ن1-  ج

  0نسؿ– تنظيـ - ن2     

  0منزلي- ن3    

  0برامح– صحية - ن2           0تعميمية- ن1-  ح

 (د11:                                                                                    )5ج

 0لكؿ إجابة درجة      

 -ن1   

 x- ن2

 -ن3

 x- ن4

 x- ن5

 x- ن6

 x- ن7

 -ن8

 x- ن9

 -ن10

 - ن11

انتيت اإلجابات 
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الباب الثاني  

األمراض  

: كيتضمف الفصميف التالييف 

 0مفاىيـ األمراض ككبااياتيا : الفصؿ السادس                              - 

  0التعامؿ مع الصحة كالمرض : الفضؿ السابع                          - 
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الفصؿ السادس 

مفاىيـ األمراض ككبااياتيا 

   
 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف :األغراض السمككية

 تذكر0ُيعرؼ المرض- 1

 فيـ0ُيكضح المقصكد بطيؼ المرض- 2

 تذكر0ُيعدد مراحؿ طيؼ المرض - 3

 تطبيؽ0ُيحدد مراحؿ األمراض غير المعدية مف بيف مجمكعة مراحؿ معركضة أمامو- 4

 تطبيؽ 0ُيسجؿ ضمف جدكؿ  مراحؿ األمراض المعدية - 5

 فيـ0يشرح معنى ايككلكجيا المرض- 6

ي تار عكامؿ ايككلكجيا المرض المكجكدة ضمف مجمكعة مف العبارات  - 7

 فيـ 0    معركضة أمامو

 تذكر0يذكر عكامؿ الثكم لممرض - 8

 تذكر 0ُيعرؼ العامؿ المسبب لممرض- 9

  تذكر0ُيعدد عكامؿ  طر األمراض- 10

 فيـ0يشرح عكامؿ  طر األمراض كؿ عمى حدة- 11

يميز بيف العكامؿ الدا مية كالعكامؿ ال ارجية المسببة لممرض بكضع كؿ منيا ضمف عمكد - 12

 حميؿت0       اص بيا في الجدكؿ المكجكد امامو

 تطبيؽ 0يأتي بمثالييف عف العكامؿ الفيزيائية لممرض- 13

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/images/g0707s.JPG&imgrefurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/ara20031107_71832.html&h=189&w=175&sz=23&tbnid=3tn4OpEDchMJ:&tbnh=97&tbnw=89&hl=ar&start=1&
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 تطبيؽ 0=    الكيميائية    - =     =       =    =    14

 تطبيؽ 0=    الحيكية      - =     =       =    =   15

 تذكر0ُيعرؼ البيئة- 16

  تذكر0يكتب أسماء أشكاؿ البيئة - 17

 فيـ0يبيف الطرائؽ التي يؤثر المناخ مف  بلليا عمى الصحة - 18

    تحميؿ0يميز عناصر البيئة الحيكية مف بيف مجمكعة عبارات معركضة امامو- 19

 تذكر0ُيعدد أصناؼ الكبائيات العامة لؤلمراض المعدية- 20

 تقكيـ 0يقارف بيف األمراض السارية ك األمراض غير السارية ضمف جدكؿ- 21

 تحميؿ0يتعرؼ عمى معنى الكبائيات المكجكد ضمف عدة  يارات- 22

 تذكر0ُيعدد المبادئ العامة لكبائيات األمراض المعدية - 23

 فيـ0ُيشير إلى تعريؼ العدكل ضمف عدة تعاريؼ - 24

 تركيب:يصنؼ ضمف جدكؿ كؿ مف - 25

 0العكامؿ التي تتعمؽ بالعامؿ المسبب لممرض- ن1                               

  0العكامؿ التي تؤىب لمعدكل- ن2                               

  0العكامؿ التي تسيـ بالعدكل- ن3                              

  تركيب0يصيغ عبارة يكضح مف  بلليا معنى الحمقة الكبائية- 26

  فيـ0يبيف معنى مستكدع المرض- 27

 تحميؿ0يميز بيف المستكدع الحيكاني كالمستكدع اإلنساني لممرض- 28

 فيـ 0(حممة المرض )يكضح معنى كممة الحممة - 29

 تذكر 0يعدد أنكاع مستكدع العدكل- 30

 تحميؿ0ي تار أنكاع الحممة مف بيف عدة مسميات معركضة أمامو- 31
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 تحميؿ 0يصنؼ  الحممة- 32

 تحميؿ 0ي تار تعريؼ بؤر العدكل مف بيف عدة تعاريؼ ُتعرض أمامو- 33

 فيـ 0يعيد كتابة تعريؼ المتعايشات بأسمكبو- 34

 تطبيؽ 0ُيشير إلى طرؽ م رج العدكل عمى مجسـ لجسـ اإلنساف مكجكد أمامو- 35

 تذكر 0ُيكمؿ تعريؼ المستكدع الحيكاني لممرض بالكممات المناسبة- 36

 تذكر 0يعدد العكامؿ المسببة لؤلمراض حيكانية المصدر- 37

 فيـ0يحدد العبارات الصحيحة الدالة عمى طرائؽ انتقاؿ العدكل مف بيف عبارات عدة معركضة أمامو-38

 تركيب 0يعبر بجممة عف المقصكد بالثكم المتعرض لممرض- 39

  تقكيـ0يبيف الفرؽ بيف المناعة النكعية كالمناعة المكتسبة- 40

 

: المكضكعات األساسية

 0تعريؼ المرض- 1

 0طيؼ المرض- 2

 0 لؤلمراض غير المعدية2-1   

  0 لؤلمراض المعدية2-2   

 0ايككلكجيا المرض- 3

 0 الثكم3-1   

  0 العامؿ المسبب3-2   

 0 عكامؿ  طر المرض3-2-1        

 0عكامؿ  ارجية             - 

  0عكامؿ دا مية            - 
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 0 البيئة3-3    

 0 أشكاليا3-3-1         

 0البيئة الفيزيائية          -

 0البيئة الحيكية         -

 0البيئة االجتماعية         -

 0الكبائيات العامة لؤلمراض المعدية- 4

 0 تعريؼ الكبائيات4-1   

 0 المبادئ العامة لكبائيات األمراض المعدية4-2   

 0 العدكل4-2-1        

 0 الحمقة الكبائية4-2-2        

 0(مصادر العدكل ) مستكدعات العدكل 4-2-2-1                

 0 طرائؽ االنتقاؿ4-2-2-2                

 0 الثكم المتعرض4-2-2-3                
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: المقدمة

                                      
 (غير معدم)مرض  سرطاف الثدم                       (مرض معدم )              

تحدث األمراض المعدية كالرشح كاإلسياؿ كاألمراض غير المعدية كا لسرطاف نتيجة لعدـ    - 

  0    االلتزاـ بالسمكؾ الصحي السميـ

  0كتؤدم األمراض إلى مشكبلت صحية  طيرة في المجتمع  - 

يصاب األفراد باألمراض المعدية كاإلسياؿ كاألمراض غير المعدية كالسرطاف بسبب عدـ التزاميـ  - 1

  0السميـ (صحي- 4سمبي،- 3إيجابي،- 2اجتماعي،- 1)بالسمكؾ الػ     

يؤدم عدـ التزاـ األفراد بالسمكؾ الصحي السميـ إلى إصابتيـ باإلمراض المعدية أك غيرالمعدية، كىذه  - 2

صحية  طيرة في   (ارتكاسات- 4مشكبلت ،- 3مضايقات،- 2ازعاحات،- 1)اإلمراض تسبب ليـ     

  0المجتمع    

 كغير المعدم كىذا  00000 بنكعييا الػ00000فبإتباعنا السمكؾ الصحي السميـ نبتعد عف الػ- 3

   0    يؤدم إلى  مك المجتمع الذم نعيش فيو مف المشكبلت الصحية ال طيرة

: تعريؼ المرض- 2

  0ىك ضعؼ كا تبلؿ في الصحة  - 

  0كيككف ذلؾ ألسباب م تمفة  - 

  0كيبدك بصكر م تمفة   - 

  0يمكف أف يككف لو شدة م تمفة كناتج م تمؼ  - 

  0ينتج عف اإلصابات التي بدكرىا تؤدم إلى عكاقب م تمفة  - 

exe.كريب و الرشح ال
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  0(صحة- 4قكة،- 3ذاكرة،- 2جسـ،- 1)ُيعرؼ المرض بأنو ضعؼ كا تبلؿ في الػ - 4

 -4م تمفة،- 3متنكعة،- 2معركفة،-1)كينتج ضعؼ الجسـ كا تبلؿ الصحة عف أسباب - 5
 0(مجيكلة

  0م تمفة (أنكاع- 4أشكاؿ،- 3صكر،- 2مظاىر،- 1)كيأ ذ ضعؼ الجسـ - 6

  0000 م تمفة كناتج 00000كيبدك ضعؼ الجسـ بصكر م تمفة كأيضان بػ- 7

 (اإلصابات- 4اال تبلطات،- 3التمزقات،- 2الكدمات،- 1)يمكف أف ينتج المرض عف بعض- 8
  0نتيجة حكادث يتعرض ليا األفراد كىي تؤدم بدكرىا إلى عكاقب م تمفة

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 9

  0م تمفة- صكر، ح- شدة ، ج- ضعؼ ، ث- متعددة ، ت- اإلصابات ، ب - أ
 كا تبلؿ في الصحة  00000إف المرض ىك: إذا سؤؿ طبيب عف تعريؼ المرض فإنو يقكؿ- ن1 

 م تمفة  0000 م تمفة ، كيمكف أف يككف لو00000 كيبدك بػ00000      كيككف ذلؾ ألسباب 

    0      كناتج م تمؼ

  0 التي تؤدم بدكرىا إلى عكاقب م تمفة000000كينتج المرض عف - ن2

: كُيعرؼ بأنو: طيؼ المرض-3

  0 التي تمر بيا العممية المرضية المراحؿ     -

  0كت تمؼ المراحؿ بحسب مجمكعة األمراض إف كانت معدية أك غير معذية     - 

مرضية ،  - 2امتحانية،- 1)ُيطمؽ اسـ طيؼ المرض عمى المراحؿ التي تمر بيا العممية الػ - 10

  0(تشريحية- 4تعميمية،- 3      

- 2شائعة أك غير شائعة،- 1)ت تمؼ المراحؿ المرضية بحسب مجمكعة األمراض إف كانت - 11
  0(كبائية أك غير كبائية- 4مزمنة أك غير مزمنة،- 3معدية أك غير معدية،

: كيقصد بو المراحؿ التي تمر بيا العممية المرضية كىي :طيؼ األمراض غير المعدية3-1

 :الطكر قبؿ السريرم2-1-1
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 :الحاالت غير الكاضحة أك غير المكتشفة2-1-2    

  0المرض المتظاىر سريريان 2-1-3

  0المرض الم تمط2-1-4

 0الكفاة2-1-5

: تمر األمراض غير المعدية بمراحؿ ىي-12

 0000000الطكر قبؿ الػ- ن1     

  00000 أك غير الػ00000الحاالت غير الػ- ن2     

  000000المرض المتظاىر - ن3    

  0  أم نياية الحياة00000الػ- ن4    

: أم المراحؿ التي تمر بيا العممية المرضية كىي: طيؼ األمراض المعدية3-2    

 0العدكل المستترة2-2-1

 0 العدكل ال افية2-2-2       

 0 المرض الظاىر2-2-3       

: كتتميز األمراض المعدية بالمراحؿ اآلتية- 13

  000000العدكل الػ- ن1      

 00000العدكل الػ- ن2     

  000000المرض الػ- ن3     

: ايككلكجيا المرض-4

 :يتحدد التعرض لممرض كمظاىره المميزة كنمطو بثبلثة عكامؿ ىي

  0الثكم4-1     

  0العامؿ المسبب4-2    
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 0البيئة4-3    

- 3أربعة ، - 2ثبلثة ، - 1)حدد األ صائيكف التعرض لممرض كمظاىره المميزة كنمطو بػ - 14
    0عكامؿ (ستة- 4 مسة،

:  الثكم4-1     

:         عكامؿ الثكم ستة عكامؿ ىي

 0 العمر4-1-1          

  0 الجنس4-1-2          

 0 العرؽ4-1-3          

 0 التعميـ4-1-4          

 0 المينة 4-1-5          

  0 الحالة الصحية العامة4-1-6          

: انظر إلى الم طط المرفؽ- 15

 

 

 

 

 

 

 

 

عكامؿ تميزه عف  (ستة- 4 مسة ، - 3أربعة ، - 2ثبلثة ، - 1) (سميـ)يمتمؾ كؿ فرد ثكم - 

 

 

 

  الثوي     

 الحالة- 6

 الصحٌة

 العامة

 العمر-  1

 

 المهنة-5

 

 العرق-3

 التعلٌم-4 

 الجنس-2
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 0  غيره مف األفراد

: إف العكامؿ التي يمتمكيا الفرد السكم ىي- 16

  0 كيقدر بالسنكات000000الػ- ن1     

  0 كيككف ذكر أك أنثى000000الػ- ن2    

  0 كيككف أسكد أك أبيض أك أصفر000000الػ- ن3    

  0الثانكم– األساسي – الركضة –  بمراحمو الم تمفة الحضانة 000000الػ- ن4    

  0 أم اسـ العمؿ الذم يقـك بو000000الػ- ن5    

   0ىؿ الفرد مريض أك معافى:  العامة ، أم000000الحالة الػ- ن6    

 0لممرض نمطان نكعيان لمعمر يبدم االستعداد:  العمر4-1-1        

  0الصغار كالمسنكف ليـ مشكبلتيـ ال اصة كأكثر استعدادان لممرض: مثاؿ                 

  0(طبع- 4عمر ،- 3حجـ ،- 2طكؿ ،- 1)ي تمؼ األفراد باالستعداد لممرض حسب الػ - 17

: انظر إلى الصكر المرفقة- 18

                               
  (تعرضان - 4استعدادان ،- 3ابتعادان ،- 2 قبكالن ،1)ُيبلحظ أف األفراد الصغار كالمسنيف أكثر     -  

   0      لممرض مف غيرىـ حيث يمعب العمر دكره في ذلؾ

 0تبدم بعض األمراض حدكثان م تمفة عمريان مع ا تبلفات جنسية كاضحة:  الجنس4-1-2        

  0الداء القمبي اإلكميمي الذم تتعرض لو اإلناث فقط: 1مثاؿ                

  0(الحمؿ،الكالدة،النفاس)تعرض اإلناث لم اطر صحية ذات صمة باألمكمة : 2               مثاؿ
  00000الداء الػ: يكجد بعض أنكاع مف األمراض تصيب اإلناث فقط دكف الذككر مثؿ- 19
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 0أف لمجنس أثر في ذلؾ:  فنقكؿ00000     الػ

: انظر إلى الصكر المرفقة- 20

                                     
 

تتعرض اإلناث دكف الذككر لم اطر صحية ذات صمة بالحمؿ كالكالدة كالنفاس كالتي  - 

    0000000 كالتي بدكرىا ليا عبلقة مباشرة بالػ0000000     ينطمؽ عمييا الػ

تبدم بعض األمراض استعدادان أك مقاكمة يمكف تكضيحيا بال برة الماضية  :  العرؽ4-1-3       

 0              لعرؽ معيف بتعرضو لمرض  اص عمى مدل األجياؿ الماضية

  0التدرف الرئكم:               مثاؿ

: انظر إلى الصكر المرفقة- 21

                          
      أصفر             أبيض                      أسكد                                              

    دلت الدراسات التي قاـ بيا عدد كبير مف األطباء كبنتيجة ال برة التي يمتمككنيا أف بعض  

  0 معيف000000   األمراض تمقى مقاكمة أك استعدادان مف قبؿ

  000000مرض التدرف الػ: تصيب بعض األمراض عرؽ معيف مف البشر مثؿ- 22

إف لمظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كطريقة المعيشة لدل عرؽ معيف مف البشر تككف  - 23

  0 حقيقي00 000     السبب في اإلصابة ببعض اإلمراض كليس بسبب عامؿ 

  0التعميـ: - يمكف لمستكل :  التعميـ4-1-4      
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  0كالثقافة                                       - 

  0كالمعتقدات التقميدية                                       - 

  0              أف تؤثر في الصحة بطرائؽ م تمفة

 عاؿ يككف أقؿ عرضة لممرض  00000 ك00000ال شؾ أف الفرد الذم يتمتع بمستكل- 24

  0     كالعكس بالعكس بالنسبة لفرد غير متعمـ كغير مثقؼ

 ىـ التقميدية في تناكؿ أنكاع معينة مف المأككالت 00000يتميز أفراد كؿ مجتمع مف المجتمعات بػ- 25
  0كاالبتعاد عف بعضيا اآل ر

إف تد ؿ المعتقدات التقميدية في تناكؿ األطعمة عند أفراد المجتمعات يككف سببان في اإلصابة  - 26

  000000 الناتجة عف سكء الػ0000000      ببعض الػ

  0إف العمؿ الميني كالنشاط يمكف أف يعرض الفرد لم اطر صحية م تمفة:  المينة4-1-5      

 0الحداد يصاب بقمة السمع نتيجة المينة التي تصدر أصكاتان عالية:مثاؿ                      

: انظر إلى الصكر المرفقة- 27

    
         طبيب                     نجار                             جزار                             حاد                                                

  0 ػو التي يعمؿ بيا00000يقـك األفراد بأعماؿ م تمفة كؿ حسب     - 

  0 صحية  اصة بيا000000تتميز كؿ مينة عف الميف األ رل التي يعمؿ بيا األفراد بػ-28

تتنكع الم اطر الصحية التي يتعرض ليا األفراد نتيجة لتنكع الميف التي يعممكف بيا،  - 29
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 السمع نتيجة  00000 يصاب بػ  00000000الػ:       فمثبلن 

  0             األصكات العالية التي تصدر عف مينتو

 يمكف أف يتعرض إلصابات م تمفة نتيجة    000000كالػ           - 

  0 التي يمكف أف تحدث لو لعدـ تقيده بأنظمة السير000000             لمػ

نظران لمكظيفة الفيزيكلكجية الطبيعية التي يتمتع بيا  - أ:  الحالة الصحية العامة4-1-6     

 0أنسجة سميمة : -                                        األش اص األصحاء فإنيـ يمتمككف

 0آليات دفاعية                                                                         - 

 0استجابة مناعية كافية                                                                       - 

: بينما حاالت األش اص الذيف لدييـ ضعؼ بالصحة فإنيـ-                                      ب

  0يعانكف مف نقص مقاكمة الجسـ                                                           - 

  0زيادة االستعداد لممرض كشدتو                                                           - 

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 30

ضعؼ ،  - بيكلكجية ،س-  مناعية ،خ-  دفاعية ،ج- صحة ، ث-  نقص ، ت- مرض ، ب-      أ

  0أنسجة- فيزيكلكجية ،ر- أصحاء ، ذ- صحية ، د- جسـ ،ض- عدـ ،ص-      ش

 سميمة ك 00000 يمتمككف 00000 جيدة ىـ أش اص 0000إف األش اص الذيف يتمتعكف بػ- ن1 

 كافية لحمايتيـ مف األمراض نتيجة لمكظيفة  00000 باإلضافة إلى استجابة 00000    آليات

  0 الطبيعية التي يتمتعكف بيا00000    الػ

:  بالصحة فنجدىـ يعانكف مف00000بينما األش اص الذيف ال يتمتعكف بصحة جيدة أم لدييـ - ن2
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  000000 مقاكمة الػ000000- 

  0كشدتو00000زيادة االستعداد لمػ- 

  0 حماية الفرد مف المرض000 العامة تقـك بدكر حماية أك00000أف الحالة الػ: لذلؾ نقكؿ - ن3

  عبارة   بجانب اؿميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 31

شارة    :  الغمطعبارة بجانب اؿx        الصحيحة كا 

  0إف الصغار كالمسنكف ليـ مشكبلتيـ ال اصة لذلؾ ىـ أقؿ استعدادان لممرض- ن1      

 0يكجد بعض األمراض ال اصة بالجنس كالداء القمبي اإلكميمي الذم يتعرض لو الذككر- ن2      

يقكلكف أف لممينة تأثير عمى صحة الفرد إما في االرتقاء بالصحة كالكقاية مف المرض  - ن3      

 0(ب)أك العكس بالعكس كما في الصكرة  (أ)          كما في الصكرة 

 
                 (ب)                              ( أ)

  0إف الش ص الذم لديو ضعؼ بالصحة فإنو يعاني مف نقص في مقاكمة الجسـ- ن4     

استجابة مناعية كافية، نقصد بذلؾ ما  – آليات دفاعية – أنسجة سميمة : عندما نقكؿ - ن5     

  0          يتمتع بو األش اص الذيف لدييـ ضعؼ بالصحة

  0يمكف لمستكل التعميـ أف يؤثر عمى الصحة بطرؽ م تمفة- ن6     

 0مرض التدرف الرئكم: يكجد بعض األمراض ُيصاب بيا عرؽ دكف عرؽ آ ر مثؿ- ن7     

 0أف ليس لديو ضعؼ في الصحة: عندما يعاني ش ص مف نقص في مقاكمة جسمو ، نقكؿ- ن8    

 0 ىك السبب المباشر لممرض : العامؿ المسبب4-2  
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  0البميارسيا: 1مثاؿ         0يككف عامبلن ممرضا كاحدا                              - 

  0داء السيميكا: 2   مثاؿ                                                                  

 0الككليرا: 3  مثاؿ                                                                   

 0الببلغرا: 4    مثاؿ                                                                

  0يككف أكثر مف عامؿ سببي كاحد: متبلزمات سريرية                            - 

  0االسياؿ:1مثاؿ                                                  

  0حمى النفاس:2                                                  مثاؿ

  0اليرقاف:3                                                 مثاؿ

ذات الرئة :4                                                 مثاؿ

 0يمكف أف تككف العكامؿ متدا مة                            -

  0سكء التغذية:1مثاؿ                                                 

 0اإلسياؿ: 2                                                 مثاؿ

 0يمكف أف يككف العامؿ المسبب  ارجيان أك دا ميان                          -

  0 لممرض000000السبب الػ: ُيعرؼ العامؿ المسبب بأنو - 32

:  لمعامؿ المسبب لممرض أنكاع ىي- 33

 000000يككف عامبلن ممرضان - ن1                                     

 0 كاحد 00000أكثر مف عامؿ - ن2                                     

 00000يمكف أف تككف العكامؿ - ن3                                     

 00000 أك00000يمكف أف يككف- ن4                                     

:  ُتعرؼ بأنيا: العكامؿ الخارجية المسببة لممرض4-2-1

: عكامؿ بيئية تغزك الجسـ بكاسطة           - 
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  0االستنشاؽ - ن1                                           

 0أك اليضـ- ن2                                           

 0أك لدغ الحشرات- ن3                                           

 0أك عبر الجمد- ن4                                           

التد ؿ مع الكظائؼ الفيزيكلكجية  - ن5                                           

 0          مسببة حدثيات باثكلكجية كمراضة

  000000ُتعرؼ العكامؿ ال ارجية المسببة لممرض بالػ- 34

: يمكف أف نشبو  العامؿ المسبب لممرض بالمستعمر كجسـ الفرد بالمستعمرة فنقكؿ- 35

  0 كتسبب األمراض00000 الػ000000     أف العكامؿ البيئية 

: تتبع العكامؿ ال ارجية في غزكىا لجسـ الفرد طرائؽ عديدة ىي- 36

   التي تتـ عبر جياز التنفس  000000الػ- ن1          

  التي تتـ بكساطة جياز اليضـ000000الػ- ن2          

 

 مثؿ 00000لدغ الػ- ن3            البعكض
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           000000عبر الػ- ن4         

 0 مسببة حدثيات باثكلكجية كمراضة0000000التد ؿ مع الكظائؼ الػ- ن5         

 

: أنكاع العكامؿ البياية 4-2-1-1
 0إلخ000مثؿ الضجيج ، اإلشعاع ، الحرارة ، الرطكبة : فيزيائية- ن1                         

في بيئتو كيمكف أف   مثؿ بعض المكاد التي يتعرض ليا اإلنساف: كيميائية- ن2                         

 :                                       تككف

   0 إلخ0000        سامة ، محسسة ، مسرطنة

  0مثؿ العضكيات الدقيقة ، الطفيميات ، المحسسات:حيكية- ن3                        

 0    كتسبب األمراض المعدية كالطفيمية كالتحسس

 

 0أنكاع (ستة، سبعة- 3أربعة،- 2ثبلثة، - 1)لمعكامؿ البيئية التي تؤثر عمى األفراد - 37  

: إف األنكاع الثبلثة لمعكامؿ البيئية ىي- 38  

:  كىي كثيرة كتعبر عنيا الصكر التالية0000000- ن1          

         
  00 يمكف أف تككف سامة كمسرطنة 0000000- ن2         
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     0 مثؿ المحسسات ، الطفبميات000000- ن3         

      

:  ُتعرؼ بأنيا: العكامؿ الداخمية المسببة لممرض4-2-2   

  0عكامؿ تترافؽ مع سكء كظيفة أعضاء الجسـ                       - 

كضعؼ أداء بعض الكظائؼ الفزيكلكجية مثؿ اليضـ ، اإلفراز ،                        - 

 0                         االستقبلب

 0يمكف أف تترافؽ مع االضطرابات النفسية ، كاألمراض العقمية                          - 

تعطؿ - 1)عكامؿ تترافؽ مع : ُيعرؼ الم تصكف العكامؿ الدا مية المسببة لممرض بأنيا- 39

  0أعضاء الجسـ (عدـ تكازف- 4عدـ عمؿ، - 3سكء كظيفة، - 2    عمؿ ،

كؿ الكظائؼ الفيزيكلكجية - 1)تتصؼ العكامؿ الدا مية لممرض أنيا تترافؽ مع ضعؼ أداء - 40

في   (كؿ الكظائؼ الحيكية- 4بعض الكظائؼ الفيزيكلكجية،- 3بعض الكظائؼ الحيكية،- 2     

 0        جسـ الفرد

: انظر إلى الصكر المرفقة- 41

     
                 غدة عرقية                                      بنكرياس إنساف      غدة اؿ مية مف جسـجياز اليضـ     

في الكظائؼ الفيزيكلكجية   (سكء - 4تحسف،- 3تكقؼ،- 2ضعؼ،- 1)تتعرض ىذه األجيزة لػ - 

 0   المسؤكلة عنيا 

: إف األمثمة كثيرة عف الكظائؼ الفيزيكلكجية التي يضعؼ أداؤىا في جسـ اإلنساف مثؿ- 42
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  0 المسؤكؿ عنيا جياز اليضـ00000الػ- ن1          

   0 لمغدد اإلفرازية مثؿ البنكرياس كالغدد العرقية000000الػ- ن2         

  0 يتضمف عمميتي البناء كاليدـ في  بليا الجسـ000000الػ- ن3        

-  3نفسية،- 2ىضمية،- 1)تترافؽ عادة العكامؿ الدا مية المسببة لممرض مع اضطرابات - 43

  0تصيب اإلنساف نتيجة تعرضو لصدمة اثر  بر محزف أك مفرح (كعائية- 4      إفرازية،

 التي تفقد اإلنساف السيطرة عمى  00000تترافؽ العكامؿ الدا مية مع بعض األمراض الػ- 44

               0     نفسو كال يعكد يشعر باألفعاؿ التي يقـك بيا

 الصحيحة عبارة   بجانب اؿميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 45

شارة    :  الغمطلعبارة بجانب اx        كا 

  0بأنو السبب غير المباشر لممرض: ُيقاؿ عف العامؿ المسبب لممرض- ن1     

  0ال ت تمؼ العكامؿ ال ارجية المسببة لممرض عف العكامؿ الدا مية لو- ن2      

  0تغزك العكامؿ ال ارجية الجسـ عف طريؽ لدغ الحشرات- ن3     

  0ال يمكف أف تترافؽ العكامؿ الدا مية نيائيان مع اضطرابات نفسية كأمراض عقمية- ن4     

  0العضكيات الدقيقة: عندما ُيسأؿ عف المقصكد بالعكامؿ الحيكية نجيب مثؿ- ن5     

  0تترافؽ العكامؿ الدا مية المسببة لممرض مع ضعؼ في كظيفة اليضـ- ن6     

  0يمثؿ الضجيج الذم يصدر عف مينة الحدادة مثاالن عف العكامؿ الفيزيائية البيئية- ن7    

  0يكجد ثبلثة أنكاع لمعكامؿ البيئية التي تغزك الجسـ- ن8    

:  كُتعرؼ: البياة4-3 

  0ىي الكسط الذم يعيش فيو اإلنساف            - 

  0أك ما يحيط باإلنساف كيمكف أف يؤثر في صحتو بطرائؽ م تمفة           - 

   0 الخ00 فيو اإلنساف مثؿ المنزؿ كالمدرسة0000000الكسط الذم : ُتعرؼ البيئة بأنيا-46
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 0 بطرؽ م تمفة00000 باإلنساف كيمكف أف يؤثر في الػ00000كالبيئة ىي كؿ ما - 47

:  أشكاؿ البياة4-3-1

   

 

 

 

ثبلثة أشكاؿ،  - 2شكبلف،- 1)تتميز البيئة التي يعيش بيا اإلنساف بتنكع أشكاليا ، فنجد ليا - 48

  0( مسة أشكاؿ- 4أربعة أشكاؿ ،- 3     
: إف أشكاؿ البيئة األربعة ىي- 49

 000000بيئة الػ- ن1                                  

  000000البيئة الػ- ن2                                  

  00000000البيئة الػ- ن3                                  

  00000000البيئة الػ- ن4                                  

: كتشمؿ :  بياة العيش4-3-1-1

  0السكف الجيد -1
  0التيكية المناسبة -2
  0إصحاح اليكاء -3
  0مصدر المياه اآلمف -4
 0مصدر الغذاء اآلمف -5
 0كجمعيا كالت مص الصحي منيا (السائمة كالصمبة  )الفضبلت - 6

 0 كالت مص منياالحشرات كالقكارض- 7                               

 00000ُيسمى المكاف الذم يسكف بو الفرد مع أسرتو كيتناكؿ غذائو معيـ أم المنزؿ ببيئة الػ- 50

  0 الجيد000000الػ- ن1:تتضمف بيئة العيش ما يمي- 51

       أشكال البٌئة

البٌئة 

 الحٌوٌة

  البٌئة 

 الفٌزٌائٌة

  بٌئة 

 العٌش

    البٌئة

 االجتماعٌة
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      0 المناسبة00000الػ- ن2                                    

 
 0 كيككف عف طريؽ زراعة االشجار اليكاء00000-  ن3                                  

                         
 0  اآلمف كيتكفر عف طريؽ ال زانات000000مصدرالػ- ن4                             

 
 اآلمف الذم نحصؿ عف طريقو عمى غذاء  الي 00000مصدر - ن5                             

  0                                 مف الممكثات

  0 كجمعيا كالت مص منيا 000000الػ- ن6                            
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 0كالت مص منيا000000 كالػ0000000الػ- ن7                           

                                  
 :  ىي: البياة الفيزيااية4-3-1-2

 0المناخ الذم ي تمؼ جغرافيان كفصميان كحسب عكامؿ أ رل                                    - 

: يؤثر المناخ في الصحة مف  بلؿ                                    - 

 0حرارة الجك كالرطكبة كقدرة اليكاء عمى تبريد الجسـ - ن1                                 

  0تأثير المناخ عمى الراحة كالنشاط كاالنتاجية- ن2                                 

: يؤثر المناخ عمى انتشار العدكل مف  بلؿ - ن3                                 

 0بقاء العضكيات الممرضة كنمكىا –                                        أ 

  0تطكر الطفيميات  ارج الجسـ-                                       ب

  0تكاثر مفصميات األرجؿ الناقمة كالقكاقع-                                       ت

 0يسيـ المناخ في أمراضية بعض األمراض- ن4                                

    0عمى سطح كككبنا(جاذبية- 4مناخ،- 3بحار،- 2جباؿ،- 1)الػ : ُتعرؼ البيئة الفيزيائية بأنيا- 52

:    انظر إلى الصكر التالية-  53
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-   1)نبلحظ مف  بلؿ متابعتنا لمنشرة الجكية عبر كسائؿ اإلعبلـ الم تمفة أف المناخ ي تمؼ  - 

  0كحسب عكامؿ أ رل (سنكيان - 4جغرافيان كفصميان،- 3فصميان،- 2    جغرافيان،

 :قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 54

-  إنتاج ، د- ىكاء ، خ- أمراض ، ح- عدكل، ج- راحة ، ث- قكاقع ، ت- طفيميات ، ب-     أ

  0نشاط- صحة ، ص- مفصميات ، ش- حرارة ، س- فيركسات ، ز- جسـ ، ر-      ممرضة ، ذ

:  األفراد مف  بلؿ00000إف ا تبلؼ المناخ جغرافيان كفصميان يؤثر عمى - 

  0 الفرد00000 عمى تبريد 00000 الجك كالرطكبة كقدرة الػ00000- ن1  
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 الفرد فالجك الحار أك البارد يجعؿ الفرد غير مرتاحان كىذا بدكره يؤثر 00000تأثيره عمى - ن2  

 0ػو 00000ػو الذم لو عبلقة ب0000      عمى 

  00000بقاء كنمك العضكيات الػ: -  مف  بلؿ 0000000يساعد عمى انتشار الػ- ن3

  0  ارج جسـ الفرد00000تطكر الػ                                                       - 

  0000 األرجؿ الناقمة كالػ000000تكاثر                                                       - 

    0 كليس كميا000000يساىـ في أمراضية بعض الػ- ن4

: كتتضمف: البياة الحيكية4-3-1-3 

 0مفصميات األجؿ الناقمة لبعض األمراض المعدية كالطفيمية- ن1                               

  0القكاقع كثكم لبعض األمراض الطفيمية- ن2                               

:  المستكدعات الحيكانية لمعدكل كػ- ن3                               

 0                                                           األبقار،ال نازير،الجرذاف،الكبلب

 

 00000 األرجؿ مثؿ الػ000000- ن1:تتضمف البيئة الحيكية عمى- 55

   000000الػ- ن2                                   

 
    00000الػ:  لمعدكل مثؿ 00000المستكدعات الػ- ن3                                  
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  0 إلى األفراد000000 كالػ00000تقـك مفصميات األرجؿ بنقؿ بعض األمراض الػ- 56

 0لبعض األمراض الطفيمية المنتشرة (حشرة- 4ثكم،- 3مستكدع،- 2ناقؿ،- 1)ُتعد القكاقع كػ - 57

: إف المستكدعات الحيكانية التي تتضمنيا البيئة الحيكية متنكعة ككثيرة مثؿ- 58 

   00000000الػ- ن1                          

    00000000الػ- ن2                         

     0000000الػ- ن3                         

                     0000000الػ- ن4                        

: ترتكز عمى: البياة االجتماعية4-3-1-4 
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  0(لمفرد كاألسرة)الد ؿ - 1                            

  0السكف- 2                            

  0التعميـ كالثقافة- 3                            

  0الكعي كالسمكؾ- 4                           

 0النشاط الميني- 5                           

 0مظاىر اجتماعية كاقتصادية أ رل- 6                           

:    قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 59

مدرسة ،  - اقتصادية ، خ- تعميـ ، ح- مينة ، ج- اجتماعية ، ث- سمكؾ ، ت- ميني ، ب-       أ

  0ثقافة- كعي ، ز- سكف ، ر- د ؿ ، ذ-       د

: إف البيئة االجتماعية ليا مقكمات ترتكز عمييا ىي     - 

  0 ما يتقاضاه الفرد أك رب األسرة مف نقكد نتيجة عمؿ يقـك بو0000000الػ- ن1     

  0 المكاف الذم يقيـ بو الفرد أك األسرة000000الػ- ن2     

 بمراحمو الم تمفة الحضانة ، الركضة، األساسي، 0000000 كالػ0000000الػ- ن3     

  0         الثانكم، األكاديمي كما يحصؿ عميو مف معمكمات عامة حكؿ مكضكعات عامة كشاممة

 الذم يكتسبو األفراد نتيجة لتمقييـ مثبل معمكمات حكؿ   000000 كالػ000000الػ - ن4    

  0        األمراض ، ككيؼ تحدث كما األضرار التي تنشأ عنيا، كما اإلجراءات البلزمة لمكقاية منيا

 مف الميف المتعددة 000000 الذم ينشأ نتيجة عمؿ يقكـ بو في 000000النشاط الػ- ن5    
 0كالمتنكعة

 التي نستطيع مف  بلليا معرفة مركز الفرد في المجتمع  000000 كالػ000000المظاىر الػ- ن6  

   0كعبلقتو مع اآل ريف مف جية كغناه كفقره مف جية ا رل     

: ُتعرؼ بأنيا:الكباايات العامة لألمراض المعدية-5
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  0                                       المظاىر المميزة لممرض ، سكاء أكاف ساريان أـ غير سارٍ 

 

-  4مظاىر،- 3صفات،- 2أعراض،- 1)ُتعرؼ الكبائيات العامة لؤلمراض المعدية بأنيا الػ - 60

  0التي تميز المرض المعدم سكاء أكاف ساريان أـ غير سارٍ  (      كقاية

: تصنؼ األمراض حسب السراية إلى  5-1  

 األمراض غير السارية 2-1-5 األمراض السارية    5-1-1                     

  0أمراض منتقمة: - األمراض السارية ىي5-1-1          

  0يمكف أف تنتقؿ مف إنساف آل ر                                          - 

  0أك تنتقؿ مف حيكاف إلنساف                                           - 

  0 م تمفةئؽأك تنتقؿ بكساطة طرا                                         - 

  0تنتج عف عكامؿ حيكية متنكعة                                         - 

: تصنؼ ضمف مجمكعتيف                                         - 

  0تنتج عف طفيميات ممرضة دقيقة:  أمراض إنتانية5-1-1-1                    

  0تنتج عف طفيميات كحيدة ال مية كالديداف:  أمراض طفيمية5-1-1-2                    

  0أمراض غير منتقمة: -ىي :  األمراض غير السارية5-1-2         

  0محدكدة بالحاالت المصابة                                                -

  00000أمراض : صنؼ الم تصكف في مجاؿ الطب األمراض حسب السراية إلى- 61

  0000000   00000     كأمراض 

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 62

طفيمية ، - منتقمة ، خ- طرؽ ، ح- فيزيائية ، ج-  مية ، ث- مصابة ، ت- طفيميات ، ب-      أ

  0حيكاف- ديداف ، ص- إنساف ، ش- غير، س- تنتقؿ ، ز- حيكية ، ر- انتانية ، ذ-      د
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  00000ال تبقى محصكرة بالكائف الحي ذاتو لذا فيي : - تتصؼ األمراض السارية بأنيا - ن1   

  000000انتقاليا يككف بعدة                                        - 

  0 آ ر00000إنساف لػ:- يككف انتقاؿ األمراض السارية مف- ن2  

  
 0 إلى اإلنساف000000                                          - 

  
 0 بطرائؽ م تمفة أ رل0000أك                                           - 

  0 متنكعة 00000تنتج األمراض السارية عف عكامؿ - ن3

  000000أمراض : تصنؼ األمراض السارية بحسب العكامؿ الحيكية التي تنتج عنيا إلى- ن4

   000000    كأمراض

 ممرضة دقيقة ، بينما تنتج األمراض الطفيمية عف 00000تنتج األمراض االنتانية عف - ن5

   000000 كالػ000000    طفيميات كحيدة الػ

 منتقمة كمحدكدة بالحاالت  00000:تتميز األمراض الغير سارية عف األمراض السارية بأنيا - ن6

  000000    الػ

 الصحيحة عبارة   بجانب اؿميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 63

شارة    :  الغمط في الحقؿ الم صص في الجدكؿ التاليعبارة بجانب اؿx     كا 
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محدكد بالحاالت المصابة ينتشر بعدة طرؽ منتقؿ نكع المرض 

     سارم 

    غير سارم 

 

: ىي:  المبادئ العامة لكبائيات األمراض المعدية5-2   

الحمقة الكبائية 2-2-4 العدكل            5-2-1        

:  ُتعرؼ بأنيا :  العدكل5-2-1       

  0مياجمة الجسـ مف قبؿ العضكية الممرضة                          -

  0كليس بالضركرة حدكث المرض                         -

: كليا                         - 

  0عكاقب- ن1                             

 0عكامؿ مؤىبة- ن2                             

  0عكامؿ مسيمة- ن3                            

ثبلثة مبادئ،  - 3مبدآف ،- 2مبدأ ،- 1): إف المبادئ العامة لكبائيات األمراض المعدية ىي - 64

 0(أربعة مبادئ- 4      

: يكجد مبدآف عاماف لكبائيات األمراض المعدية ىما- 65

 000000الػ- ن1             

  00000الحمقة الػ- ن2             

إحدل المبدأيف العاميف لكبائيات األمراض المعدية كفييا يتـ مياجمة  : ُتعرؼ العدكل بأنيا- 66

  0(حيكاف معدم- 4عضكية ممرضة،- 3عكامؿ بيئية،- 2جسـ آ ر،- 1 )     الجسـ مف قبؿ 

 0 عند الفرد00000إف مياجمة الجسـ مف قبؿ العضكية الممرضة ال يعني بالضركرة حدكث الػ- 67
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: تحدث العدكل لمفرد عندما تتكفر ثبلثة عكامؿ ىي- 68

  000000- ن1                                      

  00000عكامؿ - ن2                                      

  00000عكامؿ- ن3                                      

:  كىي:الحمقة الكبااية5-2-2     

  0يتـ بكاسطتيا المحافظة عمى العدكل في المناطؽ المكطكنة                           -

 0كىي حمقة مستمرة                            -

 (مصادر العدكل)مستكدعات العدكل :- ليا ثبلثة عناصر                           -

  0طرائؽ االنتقاؿ                                               - 

  0الثكم المتعرض                                              - 

إذا فقد أم عنصر مف العناصر الثبلثة يؤدم إلى قطع سمسمة العدكل                           -

 0                          كالت مص منيا

ُتعرؼ الحمقة الكبائية بأنيا المبدأ الثاني مف مبدأم كبائيات األمراض المعدية يتـ بكساطتيا  - 69

 0(متصحرة- 4مكطكنة،- 3مكبكءة،- 2ميجكرة ،- 1 )     المحافظة عمى العدكل في المناطؽ الػ 

  0(قصيرة- 4طكيمة،- 3مستمرة،- 2متجددة،- 1)تتميز الحمقة الكبائية بأنيا - 70

ثبلثة عناصر،  - 3عنصراف ،- 2عنصر،-1)عندما ُنسأؿ عف عدد عناصر الحمقة الكبائية فنقكؿ - 71

  0(أربعة عناصر- 4      

 0 العدكل 000000- ن1: تتككف الحمقة الكبائية مف ثبلثة عناصر ىي- 72

  00000طرائؽ الػ- ن2                                                      

  0 المتعرض000000الػ- ن3                                                      

متابعة سمسة العدكل  - 1)يؤدم فقداف أم عنصر مف العناصر الثبلثة لمحمقة الكبائية إلى - 73
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االستعاضة عتو كمتابعة  - 3قطع سمسة العدكل كالت مص منيا ،- 2      كعدـ الت مص منيا ،

  0(التكقؼ عف العدكل لفترة ثـ االستعاضة عنيا - 4      سمسمة العدكل،

:  عناصر الحمقة الكبااية5-2-2-1   

:  ُيعرؼ مستكدع العدكل بأنو:مستكدعات العدكل5-2-2-1-1

ش ص غالبان أك حيكاف أحيانان                                                    - 

مصاب بالعدكل بالعضكية الممرضة ،                                                   -  

 0كىكذا يمكنو أف ينشر العدكل                                                 - 

 أحيانان مصاب بالعدكل بالعضكية  00000 غالبان أك 0000: ُيعرؼ مستكدع العدكل بأنو- 74

  0 كيمكنو أف ينقؿ العدكل000000     

: أنكاع مستكدعات العدكل1-1- 5-2-2-1

 0المستكدع اإلنساني - أ
 0 المستكدع الحيكاني - ب

 0حالة مريض - ن1يمكف أف يككف: المستكدع اإلنساني- أ             

 0أك حامؿ- ن2                                                       

: الحالة المرضية- ن1

 0       ىي مريض يبدم تظاىرات كيسبب العدكل  بلؿ المرحمة السريرية لممريض

: الحامؿ- ن2

:        ىك ش ص مصاب بالعدكل يحمؿ العضكية الممرضة في جسمو 

  0يمكف أف ينشر العدكل                                                            - 

  0ال يبدم أم أعراض أك عبلمات لممرض                                                           -

  000000كالمستكدع الػ000000المستكدع الػ: لمستكدعات العدكل نكعاف ىما - 75
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 أك عف 00000يتـ انتقاؿ العدكل مف المستكدع اإلنساني إلى الفرد المعافى عف طريؽ حالة - 76
  0 لمعضكيات الممرضة000000طريؽ الفرد الػ

-  3يسبب العدكل،- 2يبدم تظاىرات ،- 1)ُتعرؼ الحالة المرضية بأنيا ىي المريض الذم - 77

 0 بلؿ المرحمة السريرية لو (يبدم تظاىرات كيسبب العدكل- 4ال يسبب العدكل،

 
غير مصاب  - 3مصاب بالعدكل،- 2يحمؿ العضكية،- 1)ىك ش ص : ُنعرؼ الحامؿ فنقكؿ- 78

    0في جسمو (مصاب بالعدكل كيحمؿ العضكية- 4     بالعدكل،

: يتميز الحامؿ لمعضكية الممرضة بأنو يمكف أف- 79

  000000ينشر الػ- ن1                                            

 0 أك عبلمات لممرض000000ال يبدم أم - ن2                                           

:                                   أنكاع الحممة

 0الحامؿ الحاضف- ن1    

لفترة الحضانة حيث أف العضكية المسببة   (3-2عادة )يككف معديان  بلؿ األياـ األ يرة          

 0         لممرض تكجد في مفرزانو

 0الحامؿ الناقو- ن2   

أسابيع ، أشير ، سنكات ، أك  ) مف الزمف تمفةيحمؿ العضكية المسببة لممرض لفترات مخ        

   0لذلؾ ىك شاؼ سريريان كليس  اليان جرثكميان  (       مدل الحياة
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  0الحامؿ الم الط- ن3   

ش ص ُيصاب بالعدكل كلكنو يت مص منيا في حكالي أسبكعيف بدكف أف يبدم أم         

  0       تظاىرات لممرض أثناء ذلؾ يككف حامبلن كيمكف أف ينشر العدكل

 0الحامؿ الصحيح- ن4  

تستمر العدكل حكالي أسبكعيف   (مصدر المياه مثبلن )يصاب بالعدكل مف البيئة الممكثة        

 كلكف مع تكرار العدكل مف  0 أف يبدم تظاىرات المرض دكف       كالحامؿ ينشر العدكل ب

 كؿ الحممة أصحاء كالفرؽ 0       البيئة الممكثة فإف اإلعداء يمكف أف يحافظ عميو لزمف طكيؿ 

 0       ىنا فقط أف الش ص يصاب بالعدكل مف البيئة

  0( مسة- 4أربعة،- 3ثبلثة،- 2اثناف،- 1)يكجد أنكاع عدة لمحممة يبمغ عددىا - 80

: إف أنكاع الحممة األربع ىي - 81

  0 ىك ما زاؿ في مرحمة اإلصابة بالمرض000000الحامؿ الػ- ن1      

   0 ىك في مرحمة بعد اإلصابة000000الحامؿ الػ- ن2    

  0 ال يبدم أم تظاىرات لمعدكل كلكف يمكف أف ينشر المرض00000الحامؿ الػ- ن3    

  0 شاؼ تمامان مف المرض00000الحامؿ الػ- ن4   

: تصنيؼ الحممة

: تصنؼ أنكاع الحممة إلى مجمكعات حسب مزايا محددة

: حسب فترة حالة الحمؿ- ن1

:  حمؿ عابر ألياـ قميمة-أ

:  حمؿ مؤقت لبضعة أسابيع أك أشير- ب

:  حمؿ مزمف أك دائـ- ت

: حسب طريؽ ال ركج- ن2
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  0ال ركج التنفسي-  أ

  0ال ركج البكلي- ب

 0ال ركج البرازم- ت

 0حسب تدفؽ العضكيات- ن3

-  1)اعتمد الم تصكف في مجاؿ الصحة في تصنيؼ أنكاع الحممة إلى مجمكعات عمى - 82

 0مكجكدة في الحممة (مزايا محددة- 4شركط معيارية،- 3عبلمات محددة،- 2      صفات معركفة،

: إف المزايا المحددة التي اعتمدت في تصنيؼ أنكاع الحممة ىي - 83

        000000حسب فترة حالة الػ- ن1       

 000000حسب طريؽ الػ- ن2       

 0 الممرضة00000حسب تدفؽ الػ- ن3       

:                               قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 84

: تـ تصنيؼ الحممة حسب مزايا محددة إلى مجمكعات ىي- ن1   

  0000 ألياـ 0000حمؿ :- حسب فترة حالة الحمؿ إلى-                          أ

  00000 لبضعة أسابيع أك 0000حمؿ                                                        - 

    0 أك دائـ0000حمؿ                                                       - 

 عف طريؽ فتحة  0000000ال ركج الػ: - حسب طريؽ ال ركج إلى-                    ب

  .      000000في جياز الػ

 عف طريؽ فتحة في 000000ال ركج الػ- 
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  .              0000جياز             

 عف طريؽ فتحة في  00000ال ركج الػ                                                     - 

    000000جياز الػ

 00000حسب تدفؽ الػ-                      ت

: بؤر العدكل

: تسكف العضكيات في بعض األجزاء مف الجسـ معطية شكميف مف بؤر العدكل ىما

 0بؤر المتعايشات- بؤر حالة الحامؿ    ،     ب-         أ

في  - 2في بعض،- 1)إف العضكيات مثؿ الفيركسات كالجراثيـ كالطفيميات التي تسكف - 85

 0أجزاء جسـ االنساف (القسـ السفمي مف- 4القسـ العمكم مف،- 3     كؿ،

 0 العدكل000000تسمى األجزاء التي تسكف فييا العضكيات مف جسـ اإلنساف باسـ - 86

أربع  - 4ثبلث أشكاؿ،- 3شكميف،- 2شكؿ،- 1)لمعضكيات في جسـ اإلنساف الحامؿ ليا - 87

 0(      أشكاؿ

: إف شكمي بؤر العدكل في جسـ اإلنساف ىما - 88

  00000بؤر حالة الػ-        أ

 0000000بؤر الػ-        ب

   0، حيث تستمر إمكانية العدكل لفترة مف الزمفبؤر حالة الحامؿ-       أ
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:  كُتعرؼ المتعايشات بأنيا:بؤر المتعايشات- ب      

  0كائنات حية دقيقة                                - 

تكجد في بعض أجزاء جسـ اإلنساف ك صكصان في السبيؿ التنفسي                                - 

  0                               العمكم ، األمعاء ، الجمد ، الميبؿ

تككف في الشركط الطبيعية غير ممرضة كتصبح ممرضة في ظركؼ                              - 

:                               مكاتية معينة ىي

  0نقص مقاكمة الجسـ - ن1                            

  0تأذم األنسجة بالرضكض كالحكادث كالجراحة- ن2                            

  0إىماؿ النظافة الش صية  صكصان صحة الفـ- ن3                            

  0عندما تترؾ العضكية مكانيا الطبيعي إلى أماكف أ رل- ن4                            

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 89

- ش صية ، خ- ممرضة ، ح- عضكية ، ج- ىضـ ، ث- متعايشات ، ت- تنفسي ، ب - أ
  0طبيعي- مناعة ، ظ- ميبؿ ، ط- زمف ، ز- دقيقة ، ر- جمد ، ذ- أمعاء ، د

نما إمكانية عدكائتيا لفترة مف الػ - ن1       00000تتصؼ بؤر حالة الحامؿ بأنيا ليست دائمة العدكل كا 

 تكجد في   00000 بأنيا كائنات حية ك000000ُيعرؼ الم تصكف في مجاؿ الصحة الػ- ن2    

 العمكم ،   000000         جسـ اإلنساف في السبيؿ الػ

  0000000مف الجياز الػ000000        كالػ
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 الذم ُيعد  ط الدفاع األكؿ ضد العضكيات  000000           كالػ

  0           الممرضة لجسـ االنساف

  0 الذم يمثؿ قسـ مف الجياز التناسمي عند المرأة    صكرة0000000باإلضافة إلى الػ        - 

 في  00000كالمتعايشات تككف في الشركط الطبيعية لئلنساف غير ممرضة كتصبح - ن3    

:          شركط مكاتية معينة مثؿ

 0 الجسـ00000نقص                             - 

  0بالرضكض كالحكادث كالجرا ة000000تأذم الػ                            - 

  00000  صكصان صحة الػ00000 الػ00000إىماؿ اإلنساف لمػ                           - 

  0 إلى أماكف أ رل00000 مكانيا الػ000000عندما تترؾ الػ                           - 

:   بؤر ىامة لمعدكل

  :تكجد في- ن1      

 0السبيؿ التنفسي العمكم         - 

 0السبيؿ المعدم المعكم         - 

 0السبيؿ البكلي         - 

 0الميبؿ         - 

 0الفـ         - 

: تتضمف ىذه البؤر- ن2    

  0حممة        - 

  0متعايشات       - 
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: تتمثؿ البؤر اليامة لمعدكل في جسـ اإلنساف بػ- 90

  0 العمكم000000السبيؿ الػ- ن1        

 
 00000الػ00000السبيؿ الػ- ن2        

 
  000000السبيؿ الػ- ن3        

 
  0000000الػ- ن4       

 
   0000000الػ- ن5       

 
تتضمف البؤر اليامة عمى  - 91

  0(ىامات- 4حممة،- 3جيكب،- 2حبكب،- 1- )ن1     
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  0(متعايشات- 4قيحيات،- 3متبلزمات،- 2م اطيات،- 1)ك - ن2    

: مخرج العدكل

: يككف م رج العدكل مف  بلؿ 

  0السبيؿ التنفسي- ن1

  0السبيؿ المعدم المعكم- ن2  

  0السبيؿ البكلي- ن3  

 0الجمد كاألغشية الم اطية- ن4  

 0الدـ في جياز الدكراف- ن5  

ال بد مف كجكد م رج لمعضكيات الممرضة المكجكدة في جسـ اإلنساف الحاضف، أك الناقو، - 92

:      أك الم الط أك الصحيح كيككف ذلؾ عف طريؽ

  0 لجياز التنفس000000السبيؿ الػ- ن1                          

  0 لجياز اليضـ00000 الػ00000السبيؿ الػ- ن2                          

  0 لجياز اإلطراح00000السبيؿ الػ- ن3                          

    0000000 كاألغشية الػ000000الػ- ن4                          

     0 في جياز الدكراف0000الػ- ن5                         

: العضكيات في الطرؽ التنفسية- ن 1    

:  ت رج مع المفرزات التنفسية-         

  0القطيرات: 1مثؿ                                  
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  0القشع: 2                                   مثؿ

         
 0اإلفرازات الم اطية: 3                                   مثؿ

 
  0ت رج مع المعاب      - 

: يتـ  ركج المفرزات التنفسية كالمعاب مف  بلؿ األنؼ كالفـ مع األفعاؿ الزفيرية الجيدية      - 

  0العطاس: 1                                                مثؿ

 
  0السعاؿ: 2                                               مثؿ

 
 0الصراخ: 3                                               مثؿ
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  0الكبلـ بصكت مرتفع: 4                                              مثؿ

 
: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 93

-   صراخ ، د- مرتفع ،خ- سعاؿ ، ح- قشع ، ج- عطاس ، ث- شييقية ، ت- فـ ، ب-      أ

 0زفيرية- أنؼ ، ص- لعاب ، ش- تنفسي ، س- إفرازات ، ز- قطيرات ، ر-        مفرزات ، ذ

: التنفسية مثؿ00000 م رجان ليا مع الػ000000تجد العضكيات المكجكدة في السبيؿ الػ- ن1

  00000 الم اطية، كما ت رج مع الػ00000 كالػ000000 كالػ000000     الػ

  00000إف المفرزات التنفسية كالمعاب المكجكدة في السبيؿ التنفسي يتـ  ركجيا مف  بلؿ الػ- ن2

   0000 كالػ00000الػ:  الجيدية المتعددة مثؿ000000 مع األفعاؿ الػ000000    كالػ

  00000 كالكبلـ بصكت 0000     كالػ

:  العضكيات في السبيؿ المعدم المعكم-  ن 2   

 0ضمات الككليرا: مثؿ       0ت رج مع البراز كاالقياء-      

: انظر إلى الصكرة المرفقة- 94
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 تجد ليا م رجان مع 000000 كالػ00000إف العضكيات الممرضة التي تسكف في الػ  - 

  0    الفضبلت التي يطرحيا جياز اليضـ

بقايا،  - 3سكائؿ، - 2غازات،- 1)ُيطمؽ عمى الفضبلت التي يطرحيا جياز اليضـ اسـ الػ - 95

 0(فضبلت- 4     

-  1)يمكف أف ت رج العضكيات الممرضة المكجكدة في جياز اليضـ مف  بلؿ عممية الػ - 96

 0حيث ت رج عبر فتحة الفـ (إ راج- 4اقياء ،- 3إسياؿ،- 2     إفراغ،

ت رج العضكيات في السبيؿ المعدم المعكم عف طريؽ عمميتيف تتماف في الجياز اليضمي  - 97

  0عف طريؽ فتحة الشرج0000000- ن1:       ىما

 0  عف طريؽ الفـ000000- ن2          

: العضكيات في السبيؿ البكلي- ن3  

 0العصيات التيفية كنظيرة التيفية:       مثؿ0ت رج مع البكؿ عضكيات ممرضة-       

تجد العضكيات الممرضة التي تعيش في الجياز البكلي م رجان ليا مع المادة المطركحة منو  - 98

   000000      كىي الػ

  0 التيفية أىـ العضكيات الممرضة في السبيؿ البكلي00000 ك0000000تمثؿ العصيات الػ- 99

: العضكيات في آفات الجمد كاألغشية المخاطية- ن4    

 0المفرزات الجمدية لآلفات الجمدية القيحية كالفطرية:- ت رج مع -        

  0االندفاع الجمدم                 - 

  0المفرزات العينية                 - 

  0مفرزات اإلحميؿ كعنؽ الرحـ                - 

  0اآلفات السفمسية                 - 

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 100



   

- 584-  

 

 عضكيات ، - جمد ، خ- مفرزات ، ح- جمدية ، ج- رحـ ، ث- سفمسية ، ت- عينية ، ب - أ
آفات ، - أنفية ، ص- أغشية ، ش- قيحية ، س- فطرية ، ز- ممرضة ، ر- جمدم ، ذ- د

  0إحميؿ- ض

  0 الممرضة00000 جمدية بسبب الػ000000 الم اطية بػ00000 كالػ00000يصاب الػ- ن1   

:  مع0000الػ ت رج العضكيات - ن2   

                             الػ 00000 الجمدية لآلفات الػ00000الػ- 
صكرة  00000 كالػ00000

                             0000000االندفاع الػ- 

 
  000000المفرزات الػ                            - 

 
                                 0000 كعنؽ الػ00000مفرزات الػ                            - 

 00000000اآلفات الػ                            - 

 
: العضكيات في الدـ- ن5   

: ت رج مف  بلؿ       - 

  0عض الحشرات الناقمة لممرض                     - 

  0نقؿ الدـ كالحقف كاإلبر الممكثة بالدـ                     - 
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  0دكراف الدـ مف األـ لمجنيف دا ؿ الرحـ                    - 

إحدل بؤر العدكل في جسـ   (مناعة- 4دكراف،- 3تنفس،- 2اطراح،- 1)يشكؿ جياز الػ - 101

 0      االنساف

إف العضكيات الممرضة المكجكدة في جياز الدكراف لجسـ اإلنساف الحامؿ ليا تكجد في  - 102

  0الذم يجرم فيو (دـ- 4سيالة،- 3ماء،- 2مصؿ،- 1)        الػ 

: تجد العضكيات المكجكدة في دـ اإلنساف الحامؿ ليا م رجان ليا مف  بلؿ - 103

  0 الناقمة لممرض00000عض الػ- ن1              

 
                 0 كالحقف0000نقؿ الػ- ن2              

 
=  الممكثة بالدـ                 0000الػ- ن3              

 
   0 دا ؿ الرحـ00000 لمػ0000دكراف الدـ مف الػ- ن4              

 
: المستكدع الحيكاني-    ب
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  0إف أمراض الحيكاف غير منتقمة إلى اإلنساف الذم يمتمؾ مناعة ضدىا -
  0يمكف لعكامؿ عدكائية معينة أف تككف ممرضة لئلنساف كتدعى حيكانية المصدر -

كاضحة، - 3منتقمة،- 2متعددة،- 1)تتميز أمراض الحيكاف عف أمراض اإلنساف بأنيا غير- 104

 0 الذم يمتمؾ مناعة ضدىاإلى اإلنساف (ضارة- 4       

  2حاجز،- 1)يعكد السبب في عدـ انتقاؿ األمراض التي تصيب الحيكاف إلى اإلنساف المتبلكو - 105

   0ضدىا (مناعة- 4جراثيـ،-3مكاد،       - 

ال تنتقؿ األمراض حيكانية المصدر إلى اإلنساف بشكؿ مباشر المتبلكو المناعة ضدىا  - 106

 (فيركسية- 4جرثكمية ،- 3حيكانية ،- 2إنسانية ،- 1)       كلكف تنتقؿ عف طريؽ عكامؿ 

   0       المصدر

 :ُيعرؼ بأنو:المرض حيكاني المصدر

  0مرض يصيب الحيكانات بشكؿ أكلي           -

 0يمكف أف ُيعدم اإلنساف بعدة كسائؿ انتقاؿ           -

  00000 بشكؿ 00000مرض يصيب الػ: ُيعرؼ المرض حيكاني المصدر بأنو- 107

كسيمة  - 2عدة كسائؿ،- 1)يمكف لممرض الذم يصيب الحيكانات أف ُيعدم اإلنساف بػ - 108

  0انتقاؿ (دكف كسائؿ- 4كسيمتيف،- 3       كاحدة،

: العكامؿ المسببة لألمراض حيكانية المصدر

  0داء الكمب،حمى الكادم المتصدع: أمثمة: فيركسات- ن1        

           0،داء السامكنيبلت،الطاعكف،الجمرة ال بيثة(الحمى المالطية)داء البركسيبلت: أمثمة: جراثيـ- ن2        

  0الفطكر الجمدية:فطكر- ن3        

 0، داء المقكسات (حبة حمب)الزحار األميبي،داء المشمانيا:أمثمة:أكالي- ن4        

إذا سئؿ أحد الطمبة الدارسيف لمقرر التربية الصحية عف عدد العكامؿ المسببة لؤلمراض حيكانية - 109
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  0 عكامؿ000000        المصدر فيقكؿ أنيا 

: إف العكامؿ األربعة المسببة لئلنساف أمراض حيكانية المصدر ىي- 110

  0 المتصدع0000 كحمى الػ 00000داء:  مثؿ000000- ن1           

  0 كالخ00000ال بيثة كالحمى الػ00000الػ:  مثؿ000000- ن2           

  00000الفطكر الػ:  مثؿ000000- ن3           

 0الخ00000 كداء الػ األميبي 00000الػ:  مثؿ000000- ن4         

                 

:   ىي: طرااؽ االنتقاؿ5-2-2-1-2

 0طرائؽ االنتقاؿ اإلحيائية-طرائؽ االنتقاؿ األساسية     ب-                   أ

-  4ثبلثة أنكاع ،- 3نكعاف،- 2نكع،- 1 )يكجد لطرائؽ انتقاؿ العدكل في الحمقة الكبائية - 111

   0(        أربعة أنكاع

 كطرائؽ  00000طرائؽ انتقاؿ : إف نكعا طرائؽ انتقاؿ العدكل في الحمقة الكبائية ىما- 112

 00000        انتقاؿ

 :     طرااؽ االنتقاؿ األساسية-أ

  0(العدكل التنفسية)العدكل القطيرية - ن1                       

 0(العدكل المنقكلة بالغذاء)العدكل اليضمية - ن2                       

  0العدكل المنقكلة بالحشرات- ن3                       
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  0(بما في ذلؾ العدكل عبر الجمد)العدكل بالتماس - ن4                       

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 113

غذاء ،  - أربعة ، خ- تنفسية ، ح- قطيرية ، ج- تنفس ، ث- أساسية ، ت- حشرات ، ب-        أ

   0تماس- جمد ، ش- دكراف ، س- ز- فيركسات ،- ىضـ ، ر- ىضمية ، ذ-        د

:  ىي000000 طرائؽ 00000يصؿ عدد طرائؽ انتقاؿ العدكل األساسية لئلنساف إلى      - 

 كتنتقؿ العضكيات الممرضة  000000000 أك الػ000000العدكل الػ- ن1                   

 0 حيث تتكاجد في بعض أجزائو000000                       إلى جياز الػ

 
                                 0000 إلى جياز الػ000000 أك العدكل المنقكلة بالػ000000العدكل الػ- ن2                   

 0        عند االنساف00000 إلى الدـ في جياز الػ000000العدكل المنقكلة بالػ- ن3

 
               000000 كتشمؿ أيضان العدكل عبر الػ0000000العدكل بالػ- ن4                  

:                (العدكل التنفسية)العدكل القطيرية - ن1       

:             يكجد طريقتاف لمعدكل القطيرية

:  عدكل قطيرية مباشرة-                                     أ

 0مستكدع العدكل كالثكم الجديد يكجداف في نفس المكاف مع بعضيما                          - 

يأ ذ الثكم العدكل مف  بلؿ استنشاؽ القطيرات ال ارجة مف المستكدع                          - 
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 0                             كذلؾ عف طريؽ التقبيؿ

: العدكل القطيرية غير المباشرة-ب                                    

 0مستكدع العدكل كالثكم الجديد ال يككناف مع بعضيما                           - 

: كلكف يمكف أف تنتقؿ العدكل بكساطة                           - 

اليكاء  - ن1                                       

يعتبر اليكاء المطية التي تحمؿ العضكيات في نكل                                           

  0                                        القطيرات كالغبار كاستنشاقيا يسبب العدكل

نكل القطيرات  - ن2                                      

البقايا الدقيقة لمقطيرات الصغيرة بعد تب ر الماء تبقى معمقة                                          

                                        في اليكاء لساعات كيمكف أف تحمؿ بكساطة تيارات اليكاء  

  0                                        لؤلماكف المجاكرة

الغبار  - ن3                                      

                                     القطيرات الكبيرة كالمفرزات يمكف أف تسقط عمى األرض أك   

 أف  ف المكجكدة بدا ميا يمؾيات العضك0                                      عمى أم سطح كتجؼ 

                                       تثار مرة أ رل في اليكاء مع الغبار بكساطة الرياح أك عند  

                                       كنس أك ىز أك تنفيض األرضيات كاألثاث كاألسرة كالسجاد 

  0                                       كالسطكح الممكثة

المكاد الممكثة - ن4                                      

                                         األشياء كالفكط يمكف أف تتمكث بالمفرزات التنفسية ، كتنقؿ  

  0                                         العدكل عندما تستعمؿ بشكؿ مشترؾ مع اآل ريف

الحميب - ن5                                      
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 مع أف الحميب غذاء فإنو يمكف أف يتمكث بعضكيتيف تنفسيتيف                                          

                                         يمكف ليما أف تسببا عدكل تنفسية مف  بلؿ غزك الم اطية  

  0(كليس ىضمية)                                         التنفسية العمكية 

أك )المككرات العقدية الحالة لمدـ كتسبب التياب البمعـك  -1
  0(الحمى القرمزية

  0عصيات ال ناؽ كتسبب ال ناؽ -2
 

  (أربع طرائؽ- 4ثبلث طرائؽ،- 3طريقتيف،- 2طريقة،- 1)أثبت األ صائيكف كجكد - 114

  0       لمعدكل القطيرية

  000000عدكل قطيرية- ن1: إف طريقتي العدكل القطيرية ىما- 115

  000000   0000عدكل قطيرية - ن2                                         

: انظر إلى الشكؿ التالي- 116

                                                              

مكانيف منفصميف، - 1)تتـ العدكل القطيرية المباشرة عندما يككف مستكدع العدكل كالثكم في   - 

  0(نفس المكاف- 4مكاف جاؼ،- 3مكاف رطب،- 2        

إف كجكد مستكدع العدكل كالثكم في العدكل المباشرة في المكاف نفسو يؤدم إلى - 117

القطيرات   (اجتذاب- 4امتصاص،- 3استنشاؽ،- 2شرب،- 1):        انتقاؿ العدكل مف  بلؿ

  0       ال ارجة مف المستكدع إلى الثكم

: انظر إلى الصكرة المرفقة- 118

 

 المستودع

قطٌرات 

 تنفسٌة

 اإلنسان

 ثو جدٌد
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  0000ثبت مف  بلؿ الكقائع المممكسة أف العدكل القطيرية المباشرة تحدث عف طريؽ الػ      - 

 0كالثكم الجديد (اإلنساف المريض)       بيف مستكدع العدكل 

  00000تحدث العدكل القطيرية غير المباشرة عندما ال يككف مستكدع العدكل كالثكم مع- 119

: تنتقؿ العدكل القطيرية غير المباشرة بكساطة- 120

              0000000الػ- ن1            

                                 000000المكاد  الػ- ن2            

              0000000الػ- ن3            

           000000نكل الػ- ن4            

         000000الػ - ن5            

: باب الدخكؿ       

تغزك عضكيات العدكل القطيرية السبيؿ التنفسي في أم منطقة مف م اطية األنؼ             - 

 0            كحتى األسناخ الرئكية
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   صكرة إحيائية:      انظر إلى الصكرة المرفقة- 121

  0000كحتى الػ000000 الػ00000تغزك عضكيات العدكل القطيرية السبيؿ التنفسي مف     - 

 0       الرئكية

 

 :ليا نكعيف ىما:أمراض العدكل التنفسية حسب مصدرىا     

  ،   أمراض العدكل التنفسية اإلنسانية - أ
:             مثؿ

    الحصبة االلمانية           -  - الحماؽ - النكاؼ -التياب البمعـك بالمككرات العقدية -                  

 ذات الرئة                        - التياب القصبات   - التدرف الرئكم - التياب سنجابية الدماغ         -          

الحصبة  - الزكاـ - النزلة الكافدة - الجدرم قبؿ استئصالو - التياب السحايا                  - 

                 0السعاؿ الديكي                 - 

 0أمراض العدكل التنفسية الحيكانية-              ب

 0بالعصية البقرية (السؿ)التدرف الرئكم: مثاؿ                  

 :قسـ األ صائيكف أمراض العدكل التنفسية حسب مصدرىا إلى- 122

   000000أمراض العدكل التنفسية الػ-    أ        
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   000000أمراض العدكل التنفسية الػ-            ب

: (العدكل المنقكلة بالغذاء)العدكل اليضمية - ن 2       

: يكجد نكعاف :اليضمية  مستكدعات العدكل-             

  0مستكدعات حيكانية-               ب0مستكدعات إنسانية-                       أ

-  3ثبلثة أنكاع،- 3،افنكع- 2نكع،- 1)يكجد لمعدكل اليضمية التي تنتقؿ عبر الغذاء - 123

  0مف المستكدعات  (       أربعة أنكاع

: إف نكعا مستكدعات العدكل اإلنسانية ىما- 124

  000000مستكدعات - ن1                                            

  000000كمستكدعات - ن2                                            

: مستكدعات إنسانية-أ       

 0اإلقياء - البكؿ    – البراز :             أمثمة

: انظر إلى الصكر التالية- 125

                        
 (ت                        )                                      (ب   )                   (أ     )            

: نمثؿ الصكر السابقة أمثمة عمى مستكدعات العدكل اإلنسانية كىي- 

   0كيككف عف طريؽ فتحة الشرج (أ) كتعبر عنو الصكرة 00000000الػ- ن1       

   0كيككف عف طريؽ فتحة في جياز البكؿ (ب) كتعبر عنو الصكرة 0 000000الػ- ن2       
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  0 كيككف عف طريؽ فتحة  الفـ0(ت)كتعبر عنو الصكرتيف 00000000الػ- ن3       

:  (طراز االنتقاؿ)طرااؽ االنتقاؿ -         

: عف طريؽ الطعاـ كالشراب مثؿ- ن1            

  0تناكؿ الغذاء الممكث                             - 

  0شرب الماء الممكث                             - 

  0الحميب كمنتجاتو                             - 

  0شرب جميع السكائؿ كيحتمؿ أف تككف ممكثة                             - 

: عدكل يد الفـ - ن2         

  0تؤ ذ العدكل عف طريؽ األيدم الممكثة                          -  

ثبلث  - 3طريقتيف،- 2طريقة،- 1)تنتقؿ العدكل مف المستكدع إلى اإلنساف السميـ  بػ - 126

  0(أربع طرائؽ- 4       طرائؽ،

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 127

فكاكو ، د سكائؿ ،  - شراب ، خ- أيدم ، ح- ماء ، ج- فـ ، ث- طعاـ ، ت- ممكثة ، ب-         أ

 0غذاء-        ذ

: تنتقؿ العدكل بطريقتيف ىما        - 

: مثؿ00000 كالػ000000عف طريؽ الػ: الطريقة األكلى - ن1                             

            0 الممكث000000تناكؿ الػ                             - 
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           0الممكث000000شرب الػ                              -

             0 كمنتجاتو000000تناكؿ الػ                             -

         000000 كيحتمؿ أف تككف 00000شرب جميع الػ                             -

 الممكثة كيسمى ىذا النكع  000000عف طريؽ الػ: الطريقة الثانية- ن2                              

   00000                                                مف العدكل عدكل يد الػ

  :يككف عف طريؽ: مخرج العدكل مف الحالة كالحممة إلى الغذاء          - 

  0(المتعامميف مع الغذاء)التعامؿ مع الغذاء               - 

  0(الذباب المنزلي كالصراصير)النكاقؿ               - 

 0الماء الممكث              - 

  0الغبار الذم يحمؿ العضكيات مف مناطؽ ممكثة بالفضبلت              - 

  0سقاية ال ضار بسماد إنساني جديد  طر محتمؿ              - 

: يتـ كصكؿ العدكل إلى الغذاء بعدة طرائؽ ىي- 128

:  أم المتعامميف معو كما في الصكرة التالية0000التعامؿ مع الػ- ن1        

 
  000000مجمكعة مف الحشرات كالتي تسمى الػ- ن2     
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   000000  كالػ المنزلي   000000              مثؿ

  0 الممكث000000الػ- ن3       

  0 الذم يحمؿ العضكيات مف مناطؽ ممكثة بالفضبلت00000الػ- ن4       

 0 جديد  طر محتمؿ00000 بسماد 0000000سقاية الػ- ن5       

: (لمعدكل)طريؽ الدخكؿ     

:         يتـ د كؿ العضكيات الممرضة في العدكل اليضمية عف طريؽ الفـ كالذم يساعد عمى ذلؾ 

  0(البيئة غير النظيفة)العكامؿ المؤىبة - ن1       

  0العادات الصحية ال اطئة لممتعامميف مع الغذاء كالعمكـ- ن2       

 الممرضة  تيتبيف لنا عند قراءة إحدل مراجع التربية الصحية أف طريؽ د كؿ العضكيا- 129

  0(فـ- 4أنؼ،- 3حقف،- 2مساـ،- 1)       في العدكل اليضمية يككف عف طريؽ الػ 

: ضكيات الممرضة لمعدكل الممرضة عف طريؽ الفـ كؿ مف عيساعد عمى د كؿ اؿ- 130
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  00000 غير الػ00000العكامؿ المؤىبة كالتي تعني الػ- ن1      

  0 كالعمكـ00000 لممتعامميف مع الػ000000العادات الصحية الػ- ن2      

  :عديدة نذكر منيا: األمراض المنقكلة بالغذاء 

الككليرا ، كالتياب سنجابية الدماغ،                                

                                
جراثيـ المسببة اللتياب سنجابية الدماغ   (ب)جراثيـ الككليرا            (أ)          

     باإلضافة إلى إمراض كثيرة غيرىا 

  0الحمى المعكية          - 

  0مكنيالتاداء الس          - 

  0داء الشغيالت          - 

 0التياب سنجابية النخاع          - 

  0يةئأمراض االسياؿ العدكا         - 

  0الككليرا        - 

  0التسمـ الغذااي        - 

 A0 التياب الكبد الفيركسي        - 

 0التدرف  ارج الرئكم بالعصية االنسانية       - 

: انظر إلى الصكرتيف التاليتيف- 131
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  (ب)                                               (أ)                         

ىؿ تعمـ أف د كؿ العضكيات الممرضة إلى جسـ اإلنساف عف طريؽ الغذاء يسبب لو      - 

 كالتي تظير العضكيات الممرضة لو في  00000      العديد مف األمراض منيا مرض الػ

  0تظير العضكيات الممرضة لو (ب) الدماغ ،كالصكرة 00000كمرض التياب (أ)     الصكرة 

: مستكدعات حيكانية- ب         

  0الحميب  -          

  0المحكـ           - 

  0البيض           - 

 0الماء كالغذاء الممكث بما تطرحو الحيكنات           - 

: ُيطمؽ عمى كؿ مف- 132

         000000الػ- ن1       

 
   000000الػ- ن2      
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          000000الػ- ن3      

 
                                   000000 ما تطرحو الػب الممكث 00000 كالػ000000الػ- ن4      

                         
: طريؽ انتقاؿ العدكل بالغذاء        

 0تناكؿ غذاء ممكث أك مصاب بالعدكل-         

: انظر إلى الصكرة التالية- 133

 
      0 إلى انتقاؿ العدكل اليو000000 أك المصاب بالػ00000يسبب تناكؿ اإلنساف الغذاء الػ    - 

:  العدكل المنقكلة بالحشرات- ن3      

يتـ نقؿ العضكيات الممرضة  لئلنساف المسببة لممرض بكساطة مجمكعة مف الحشرات             

:             قسميا الم تصكف إلى مجمكعتيف ىما

– بؽ الفراش – ذباب الرمؿ - القمؿ– البراغيث – البعكض : المجمكعة األكلى كتضـ- أ
 0الصراصير- الذباب المنزلي 

  0(الجرب)اليامات - القراد : المجمكعة الثانية كىي عنكبكتية كتضـ-           ب

 2نباتات،- 1)يصاب اإلنساف بأمراض م تمفة تنقؿ العضكيات الممرضة المسببة ليا بكساطة الػ - 134

   0(غذاء- 4حشرات،- 3حيكانات،       - 

قـ بعممتي السحب كاإلفبلت لكضع المسمى المناسب في المكاف المناسب لو بالجدكؿ - 135
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  :        التالي

 0ذبابة الرمؿ-  ن6ىامة ،  – ن5القمؿ، - ن4القراد ،- ن3الصرصكر ،- ن2البعكض ، - ن1           

  

الصكرة المعبرة عنيا اسـ الحشرة الناقمة لمعدكل 

 

 - أ
 

 - ب
 

  -ت
 

 - ث
 

  -ج
 

  -ح
 

  -خ
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:   طرااؽ نقؿ العدكل بالحشرات      

        0ميكانيكيان - أ:    يككف النقؿ               

: تنقؿ الصراصير كالذباب المنزلي                  

   0الفضبلت كالمفرزات بشكؿ ميكانيكي عمى سطح الجسـ                                    - 

 0االقياء كالفضبلت البرازية الناتجة عف السبيؿ المعدم المعكم                                   - 

 0حيكيان -    ب                             

تقـك   (البعكض ، البراغيث ،القمؿ)إف الحشرات الماصة لمدـ     -                                   

حيث تتكاثر العضكيات كتكمؿ  :                                         بدكر فاعؿ في نقؿ العدكل

  0 الطفيميات تطكرىا ضمف جسميا                                       

: فترة الحضانة ال ارجية              - 

                 ُتعرؼ بأنيا الفترة التي تحتاجيا العضكية لمتكاثر أك الطفيمي ليكمؿ تطكره ضمف  

الناقؿ   المصاب بالعدكل ليصبح معديان،أثناء ذلؾ ال يستطيع (الحشرات)                جسـ الناقؿ 

 0                أف ينقؿ العدكل

تتشابو طرائؽ نقؿ العدكل بالحشرات مع طرائؽ نقؿ العدكل بالغذاء مف حيث العدد، فيي  - 136

   0فقط (أربعة طرائؽ- 4ثبلثة طرائؽ،- 3طريقتاف،-2طريقة،- 1       )

: يكجد طريقتاف لتقؿ العدكل بالحشرات ىما- 137

  0000000طريقة النقؿ الػ-         أ

                          00000000طريقة النقؿ الػ-        ب

:  (العدكل عبر الجمد)العدكل بالتماس -ن4          

غزك سطح الجسـ أك األغشية الم اطية بكاسطة عضكية ممرضة أك  : -ُتعرؼ بأنيا                

  0                                طفيمي
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سحجات ، دكش ،قركح، )ك تحتاج العدكل لسطكح متأذية بشكؿ                               - 

  0(                               جركح

                
  جركح                               قركح                  دكش                                 سحجات                     

أذف ،  - 3فـ ، - 2أنؼ ، - 1)بالتماس اسـ آ ر ىك العدكل عبر الػ  ُيطمؽ عمى العدكل- 138

  0(جمد- 4        

سطح   - 3األطراؼ السفمية،- 2األطراؼ العمكية ، - 1)ُتعرؼ العدكل بالتماس بأنيا غزك - 139

  0أك األغشية الم اطية بكساطة عضكية ممرضة أك طفيمي (الرأس- 4       الجسـ ،

: ال بد لحدكث العدكل بالتماس مف كجكد سطكح متأذية بشكؿ - 140

  0 كما يظير بالصكرة0000000- ن1                             

  0 كما يظير بالصكرة000000-ن2                             

  0 الحظ ذلؾ بالصكرة المرفقة000000- ن3                            

   0 التي تظير بالصكرة المرفقة000000- ن4                            

: أنكاعيا               
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 0عدكل السطكح المتأذية-     ب0عدكل السطكح غير المتأذية-            أ

  0فقط (أربعة أنكاع- 4ثبلثة أنكاع، - 3نكعيف،- 2نكع،- 1)يكجد لمعدكل بالتماس - 141

: إف نكعا العدكل بالتماس ىما- 142

  00000000 الػ0000عدكل السطكح - ن1                                   

  0000000عدكل السطكح الػ - ن2                                   

اندفاعات الحماؽ،  : المصابة بأمراض الجمد المعدية مثؿ: عدكل السطكح غير المتأذية-أ       

  0                                           الحؤل النطاقي،الجدرم،التياب الممتحمة العدكائي

  :قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 143

  0نطاقي- متأذية ، خ- ممتحمة ، ح- غير ، ج- جفف ، ث- حماؽ ، ت- جدرم ، ب-        أ

 لمعدكل بسبب بعض األمراض  000000   0000يتعرض اإلنساف الذم يمثمؾ سطكح - ن1

  000000اندفاعات الػ: -         الجمدية مثؿ

  0000000الحؤل الػ                      - 

  000000الػ                      - 

           0 العدكائي0000000التياب الػ                     - 

                                    
: كتحدث العدكل بسبب:عدكل السطكح المتأذية-ب              

  0الجركح                                     - 

 0(الكمب )عضة الحيكانات                                     - 

  0الجمرة ال بيثة                                    - 
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 0(،االيدزC كBالتياب الكبد بالفيركسات)أ ماج حقف أمراض                                     - 

 0 إلخ00 0الحمى المالطية-                                     

: قـ بعممتي السحب كاإلفبلت لكضع المسمى المناسب في المكاف المناسب لو بالجدكؿ التالي- 144 

أ ماج الحقف لمرض التياب الكبد - عضة الكمب ،ث- الجركح ، ت- الحمى المالطية ، ب - أ
    0الرشح- الجمرة ال بيثة ، ح-  ، جC كBبالفيركسات

الصكرة المعبرة  :بسبب عدكل السطكح المتأذيةتحدث 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                                                                

 :يكجد طريقتاف أحيائيتاف النتقاؿ العدكل ىما: طرااؽ االنتقاؿ األحيااية - ب
 0(عدكل  مقية)عدكل دا ؿ الرحـ- ن2  عدكل الحقف    ،   - ن1

-  3طريقتاف،- 2طريقة،- 1)ف عدد الطرائؽ األحيائية النتقاؿ العدكل لئلنساف السميـ ىيإ- 145

  0(أربعة طرائؽ- 4       ثبلثة طرائؽ، 
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: يكجد طريقتاف أحيائيتاف النتقاؿ العدكل ىما - 146

      000000عدكل الػ- ن1                       

 
 ألنيا تحدث أثناء  00000 كتسمى عدكل000000عدكل دا ؿ الػ- ن2                       

  0كت مقو                             تشكؿ الجنيف

 

 

 

:   يمكف أف تسبب:عدكل الحقف-ن1                 

   Bالتياب الكبد بالفيركسات) أ ماج حقف أمراض :                                  أ ماجان في الدـ

                                                       :  بلؿ  مف (االيدز-السفمس – C                                                      ك 

الحقف بأم طريؽ ك اصة الكريدية باستعماؿ اإلبر                                                   - 

  0                                                     كالمحاقف الممكثة بالدـ

  0نقؿ الدـ بدكف احتياطات السبلمة                                                 - 

عدكل قيحية ،عادة عنقكدية بكساطة اإلبر كالمحاقف                                                   -

 0                                                   الممكثة بالعنقكديات المذىبة

  0في الدـ (فقر- 4سيكلة،- 3أ ماج،- 2جمطات،- 1)يمكف أف تسبب عدكل الحقف - 147

:  تنشأ األ ماج في الدـ بسبب- 148

  0 بالدـ00000الحقف  اصة الكريدية باإلبر الػ- ن1                                     
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  0 السبلمة000000نقؿ الدـ بدكف - ن2                                     

 بكساطة اإلبر كالمحاقف الممكثة  00000عدكل - ن3                                     

 التي سميت بيذا االسـ ألنيا  00000000                                           بالعنقكديات الػ 

  0ظير تحت المجير بالمكف الذىيت                                           

: ُتعرؼ بأنيا: (عدكل خمقية)عدكل داخؿ الرحـ-ن2       

 0(قبؿ تشكؿ المشيمة)عدكل تنتقؿ مف األـ الحامؿ لممضغة                           - 

  (بعد تشكؿ المشيمة أم عبر المشيمة مثؿ مرض السفمس)أك تنتقؿ لمجنيف                          - 

 (داء المقكسات- الفيركسات )تنتقؿ عبر اال ماج دا ؿ الرحـ مثؿ عدكل                         - 

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 149

   0مشيمة- مضغة ، خ- فيركسات ، ح- حامؿ ، ج- سفمس ، ث- جراثيـ ، ت- مقكسات ، ب-     أ

 أم قبؿ تشكؿ  00000 لمػ00000عدكل تنتقؿ مف المرأة الػ: ُتعرؼ عدكل الرحـ بأنيا- ن1     

  000000         الػ

: تنقؿ العدكل أحيانان لمجنيف كيحدث ىذا بعد تشكؿ المشيمة أم عبرىا مثؿ - ن2    

 00000        مرض الػ

 000000 كداء الػ00000تحدث أ ماج دا ؿ الرحـ تنتقؿ عبرىا عدكل الػ- ن3    

:  إنيا عامؿ مسبب لناتج حمؿ:أخطار العدكل داخؿ الرحـ  

  0غير مرغكب                                           - 

  0(كفيات الكلداف- اإلمبلص – اإلجياض )مميت مثؿ                                          - 

: مرض  مقي مثؿ- إعاقة - تشكىات  مقية )تحت مميت                                          - 

  0(                                            السفمس كتناذر الحصبة ألمانية

: أثبت األطباء الم تصكف أف مف أ طار العدكل دا ؿ الرحـ أنو ينتج عنيا- 150
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  0 فيو00000حمؿ غير - ن1                         

  000000حمؿ - ن2                         

  0 مميت00000حمؿ - ن3                         

  0000000الػ- أ: يكجد أمثمة عمى الحمؿ المميت مثؿ - 151

  0000000الػ-                                                  ب

  0000000كفيات الػ-                                                  ت

  000000التشكىات الػ -أ: ينتج عف الحمؿ تحت المميت - 152

  000000-                                          ب

  0000000مرض -                                           ت

: عندما ُيطمب مف أحد الطمبة أف يأتي بمثاليف عف األمراض ال مقية فيقكؿ-153

  00000000مرض  - أ
   0 األلمانية00000 مرض تناذر الػ - ب

:  ُيعرؼ بأنو:  الثكم المتعرض5-2-2-1-3

 0ىك العنصر الثالث في الحمقة الكبائية                        - 

   0يمكف أف تحصؿ العدكل لو دكف أف تبلحظ أك يعقبيا مرض                        - 

-  3كبائية،- 2دراسية،- 1)العنصر الثالث في الحمقة الػ : ُيعرؼ الثكم المتعرض بأنو - 154

  0(عمرية- 4        مرضية،

  000000 أك يعقبيا 000000إف تعرض الثكم إلى العدكل يمكف أف تحصؿ لو دكف أف - 155

: يكجد نكعاف مف العكامؿ: عكامؿ العدكل

  0عكامؿ تتعمؽ بالعضكية الغازية-              أ 

  0(مقاكمة الجسـ كالمناعة)عكامؿ تتعمؽ بالثكم -              ب 
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   0000000تحدث العدكل عند تكفر مجمكعة عكامؿ بعضيا يتعمؽ بالعضكية الػ- 156

  000000        كالبعض اآل ر يتعمؽ بالػ

: كتتميز بأنيا: (العدد كالفكعة)عكامؿ تتعمؽ بالعضكية الغازية -  أ         

  0يمكف أف تمر بدكف أف تبلحظن - ن1                            

  0أك تمر دكف أف يعقبيا مرض- ن2                            

-  3تُفعؿ،- 2تظير،- 1)يمكف أف تمر العكامؿ التي تتعمؽ بالعضكية الغازية دكف أف - 157

  0مف قبؿ األفراد  (تحرض - 4       تبلحظ ، 

-  3شفاء،- 2غثياف،- 1)كتتميز العكامؿ الغازية أيضان أنيا يمكف أف تمر دكف أف يعقبيا - 158

   0(انتكاسة- 4        مرض،

:   كتقسـ إلى: (مقاكمة الجسـ كالمناعة)عكامؿ تتعمؽ بالثكم -ب           

  0عكامؿ نكعية- ن2عكامؿ غير نكعية     ،     - ن1                             

أربعة  - 4ثبلثة أقساـ،- 3قسميف،- 2قسـ،- 1)تقسـ عكامؿ العدكل التي تتعمؽ بالثكم إلى - 159

 0مف العكامؿ (        أقساـ

: ُيطمؽ عمى قسمي عكامؿ العدكل ال اصة بالثكم مسمياف ىما- 160

  000000000  00000عكامؿ - ن1                            

  0000000عكامؿ - ن2                            

 :كىي: عكامؿ غير نكعية-ن1          

 0 لمجسـ ضد العدكل بشكؿ عاـاآلليات الدفاعيةتشكؿ                                              - 

 0كتككف طبيعية ، أك فطرية ، أكمكركثة                                             - 

ا تبارية،  - 2كقائية،- 1)كيقصد بالعكامؿ غير النكعية لمعدكل بالنسبة لمثكم اآلليات الػ - 161

  0لمجسـ ضد العدكل بشكؿ عاـ(دفاعية- 4حرارية،- 3       
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:  إف اآلليات الدفاعية لمجسـ ضد العدكل كالتي تمثؿ العكامؿ الغير نكعية ليا تككف- 162

طبيعية أك فطرية أك - 4فطرية أك طبيعية،- 3مكركثة كفطرية،- 2طبيعية كمكركثة،- 1     )
      0(مكركثة

دفاع الجسـ ال ارجي أك الحكاجز الطبيعية لمعدكل   -أ :ليا مككناف : اآلليات الدفاعية        

    0(الحكاجز ال ارجية)                                             

   0دفاع الجسـ الدا مي- ب                                          

: تتككف اآلليات الدفاعية عند اإلنساف مف مككنيف ىما- 163

أك  00000 كالتي ُيطمؽ عمييا اسـ الحكاجز الػ0000000دفاع الجسـ الػ- ن1                    

 0 التي تمنع العدكل00000                         الػ

 0000000دفاع الجسـ الػ- ن2                  

 0(الحكاجز الخارجية)دفاع الجسـ الخارجي أك الحكاجز الطبيعية لمعدكل - أ                     

: الجمد-                               

    0السطح السميـ كالتأثير القاتؿ لمجراثيـ لئلفرازات العرقية كالم اطية                               

:       يككف دفاعو عف طريؽ:السبيؿ التنفسي                              -

 0األشعار في مقدمة األنؼ تمسؾ األغبرة المعمقة باليكاء                                   -

  0األىداب ليا تأثير طارد                                    -

  0الغطاء الم اطي لمطرؽ التنفسية                                    -

 0العطاس كالسعاؿ يساعد عمى إزالة العدكل                                     -

 0البمغميات التنفسية                                    -

: كيشمؿ:       السبيؿ المعدم المعكم                             -

 0المعاب كالفمكرا الجرثكمية لمفـ تثبط العدكل                                  -
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  0الحمكضة المعدية قاتمة لمجراثيـ                                  - 

 0الفمكرا المعكية لمقكلكف تنمك عمى حساب العكامؿ الممرضة                                  - 

:  يككف دفاعو عف طريؽ:       الميبؿ لدل الكبار                             -

  0الحمكضة                                                  - 

   0العصيات المبنية التي تثبط العكامؿ الممرضة                                                 - 

يدافع جسـ اإلنساف عف نفسو بمجمكعة حكاجز  ارجية كىي حكاجز طبيعية تشمؿ - 164

:        أجزاء مف الجسـ ىي

       000000الػ- ن1                          

 
  000000السبيؿ الػ- ن2                          

 
  000000 كالػ0000000السبيؿ الػ- ن3                          

 
    0 لدل الكبار0000000الػ- ن4                          
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   0دفاع الجسـ الداخمي -ب                          

:  الببلسما                             -

ليا تأثير ممدد -                                         

  0كقاتؿ لمجراثيـ                                        - 

: بكاسطة   :      البمعمة                             -

  0كريات الدـ البيضاء كثيرة النكل                                       - 

  0البمعميات لمجياز الشبكي البطاني                                       - 

: يككف دفاع جسـ اإلنساف الدا مي عف طريؽ- 165

  0 التي تشكؿ إحدل مككنات ال مية00000000الػ- ن1       

   
 0 كىي إحدل العمميات الحيكية التي تقـك بيا كريات الدـ البيضاء كثيرة النكل0000000الػ- ن2       

 
: كىي: عكامؿ نكعية-ن2                
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 0المناعة كتمثؿ المقاكمة نكعية لمعدكل                   - 

  0تحدث نتيجة العضكيات الممرضة المكلدة لمضد                   -  

تحرض االستجابة المناعية لتعطي المناعة النكعية كليا نكعيف مناعة مكتسبة                     - 

 0 بشكؿ طبيعي ك مناعة مكتسبة بشكؿ صنعي                     

 :ليا نكعاف:                 المناعة المكتسبة

المناعة المكتسبة بشكؿ طبيعي -                  أ

 0المناعة المنفعمة المكتسبة بشكؿ طبيعي- ن1                   

 0                       كىي مناعة مؤقتة كتتبلشى في حكالي ستة شيكر

  0الحامؿ تعطي الجنيف األضداد في األسابيع األ يرة دا ؿ الرحـ:                       مثاؿ

: المناعة الفاعمة المكتسبة بشكؿ طبيعي- ن2                  

  0تكتسب مف  بلؿ التعرض لمعدكل                      - 

 0يمكف أف تككف تحت سريرية أك سريرية أك مستمرة                      - 

 :المناعة المحدثة بشكؿ صناعي-                   ب

                                        0التمنيع الفاعؿ أك التمنيع المنفعؿ: تحدث نتيجة                          

  0المقاحات: - كيتـ بكساطة : التمنيع الفاعؿ- ن1                       

  0الذكفانات                                                           - 

:  (الكقاية المصمية)التمنيع المنفعؿ - ن2                      

  0يتككف المصؿ الممنع مف أضداد جاىزة-                         

 0ُيعطى مف أجؿ الحماية السريعة                        - 

  0تككف الحماية مؤقتة لممعرضيف لمعدكل                        - 

  0ُيعطى بعد التعرض لمعدكل بشكؿ شائع                        - 
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 0أك ُيعطى قبؿ التعرض المتكقع أحيانان                         - 

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع الكممة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 166

-  استجابة ، خ- مكتسبة ، ح- ضد ، ج- طبيعية ، ث- صناعي ، ت- طبيعي ، ب-        أ

  0مناعة- ممرضة ، ر- طفيميات ، ذ-          عضكيات ، د

كىي مقاكمة نكعية لمعدكل  0000000إف العكامؿ النكعية لمثكم ضد العدكل تتمثؿ بػ- ن1        

  00000 التي تد ؿ لمجسـ كتكلد الػ000000 الػ000000       كالتي تحدث نتيجة الػ

 المناعية بتكليدىا 00000 ألنيا تحرض عمى الػ ميـتقـك العضكيات الممرضة إذف بدكر- ن2  

   000000المناعة الػ-       لؤلضداد لتعطي 

 000000المناعة الػ                        - 

  00000مناعة مكتسبة بشكؿ : - يكجد لممناعة المكتسبة نكعاف - ن3 

 0000مناعة محدثة بشكؿ                                          - 

 

 

 

: 1تعميـ

تج االمرض ىك ضعؼ كا تبلؿ في الصحة كيككف ذلؾ ألسباب م تمفة كيبدك بصكر كشدات كف
 :2تعميـ  0م تمؼ

طيؼ المرض ىك المراحؿ التي تمر بيا العممية المرضية كت تمؼ بحسب مجمكعة األمراض إف كانت 
  0معدية أك غير معدية

: 3تعميـ

: يتحدد التعرض لممرض كمظاىره المميزة كنمطو بثبلثة عكامؿ ىي: ايككلكجيا المرض 
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  0الثكم- ن1                       

 0العامؿ المسبب- ن2                      

  0البيئة- ن3                      

: 4تعميـ

  0الكبائيات العامة لؤلمراض المعدية ىي المظاىر المميزة لممرض فيما إذا كاف ساريان أـ غير سارم  

: 5تعميـ

: المبادئ العامة لكبائيات األمراض المعدية ىي   

 0العدكل- ن1

 0الحمقة الكبائية- ن2                                            

:  6تعميـ

  0العدكل ىي مياجمة الجسـ مف قبؿ العضكية الممرضة   

:  7تعميـ

الحمقة الكبائية ىي التي يتـ بكساطتيا المحافظة عمى العدكل في المناطؽ المكطكنة كىي مستمرة كليا   
: ثبلثة عناصر

  0مستكدعات العدكل- ن1               

  0طرائؽ االنتقاؿ- ن2               

  0الثكم المتعرض- ن3               
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التغذية الراجعة                  

  اإلجابة الصحيحة        رقـ اإلطار  
  0صحي- 4-                     1   

 0مشكبلت- 3-                     2   

  0معدم– أمراض -                      3   

 0صحة- 4-                     4  

  0م تمفة- 3-                     5  

  0صكر- 2-                     6  

 0م تؼ– شدة -                      7  

  0االصابات- 4-                     8  

 0ضعؼ- ت-  ن1-                    9  

  0م تمفة-                              ح

 0صكر-                              ج

 0شدة-                             ث

  0االصابات- ن2                       

  0مرضية- 2-                   10

  0معدية أك غير معدية- 2-                   11

  0سريرم- ن1-                  12

  0مكتشفة– كاضحة - ن2                       

  0سريريان - ن3                       

  0كفاة- ن4                       
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  0مستترة- ن1-                 13

  0 افية- ن2                       

  0ظاىر- ن3                       

  0ثبلثة- 1-                  14

  0ستة- 4-                  15

  0عمر- ن1-                 16

  0جنس- ن2                      

  0عرؽ- ن3                      

  0تعميـ- ن4                     

  0مينة- ن5                     

  0صحية- ن6                     

  0عمر- 3-                17

  0استعدادان - 3-               18

  0إكميمي– قمبي -               19

  0جنس– أمكمة -               20

  0عرؽ-              21

  0رئكم-              22

  0عرقي-             23

  0ثقافة– تعميـ -              24

  0معتقدات-              25

  0تغذية– أمراض -              26
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مينتػ -              27

  0م اطر-             28

  0قمة– حداد -             29

  0حكادث – ائؽ                  س

  0صحة- ت- ن1-              30

  0أصحاء-                        د

  0أنسجة-                        ر

  0دفاعية-                        ث

  0مناعية-                        ج

  0فيزيكلكجية-                        ذ

  0ضعؼ- س- ن2                 

       0جسـ- ص- نقص - ب                     -  

  0مرض- أ                     -  

 0عدـ- ش– صحية - ض- ن3                 

 x- ن1-            31

 x -ن2                 

 - ن3                 

 - ن4                 

 x- ن5                 

 - ن6                 

 - ن7                 
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 x- ن8                   

  0             مباشر-32

  0كاحدان -  ن1-           33

  0ممرض- ن2                

  0متدا مة- ن3                

  0دا مياَ –  ارجيَا - ن4                

  0بيئة-            34

   0جسـ– تغزك -            35

   0استنشاؽ- ن1-           36

  0ىضـ- ن2                

  0حشرات- ن3                

  0جمد- ن4                

  0فيزيكلكجية- ن5                

  0ثبلثة-            37

  0فيزيائية- ن1-           38

  0كيميائية- ن2                

  0حيكية- ن3                

          0سكء كظيفة- 2-           39

  0بعض الكظائؼ الفيزيكلكجية- 3-           40

  0ضعؼ- 1-           41

  0ىضـ- ن1-           42



   

- 619-  

 

  0إفراز- ن2                

  0البؽاست- ن3                

  0نفسية- 2-            43

  0عقمية-            44

 x- ن1-             45

 x- ن2                  

 - ن3                  

  x- ن4                  

 - ن5                  

 - ن6                  

 - ن7                  

 - ن8                  

  0يعيش-              46

  0 صحة – يحيط-              47

  0أربعة أشكاؿ- 4-             48

  0عيش- ن1-            49

  0فيزيائية- ن2                 

  0حيكية- ن3                 

  0إجتماعية- ن4                 

  0عيش-            50

  0سكف- ن1-            51
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  0تيكية- ن2                 

  0إصحاح- ن3                 

  0مياه- ن4                 

  0غذاء- ن5                 

  0فضبلت- ن6                 

  0قكارض– حشرات - ن7                 

  0مناخ- 3-             52

 0جغرافيان كفصميان - 3-             53

  0صحة- ش-             54

  0جسـ- ىكاء ، ذ- حرارة ، ح- ز- ن1                

  0انتاج- نشاط ، خ- راحة ، ص- ث- ن2                

  0عدكل- ث- ن3                

  0د ممرضة                             - 

  0طفيميات- أ                             - 

  0مفصميات- س                             - 

  0قكاقع- ب                             - 

  0أمراض- ج- ن4                

  0صرصكر– مفصميات - ن1-           55

  0قكاقع- ن2                 

                 0 نازير– حيكية - ن3                 

       0طفيمية– معدية -             56
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  0ثكم- 3-             57

  0أبقار- ن1-            58

  0 نازير- ن2                 

  0قكارض- ن3                 

  0كبلب- ن4                 

  0د ؿ- د- ن1-            59

  0سكف- ذ- ن2                 

  0ثقافة- ز– تعميـ - ج- ن3                

  0سمكؾ- ب- كعي- ر- ن4                

  0مينة- ث– ميني - أ- ن5                 

  0اقنصادية- ح– اجتماعية - ت- ن6                 

  0مظاىر- 3-             60

  0سارية– غير - سارية  -             61

  0منتقمة- ح- ن1-           62

  0طرؽ- ج                   - 

  0إنساف- س- ن2               

 0حيكاف- ص                  - 

 0تنتقؿ- ر                  - 

  0حيكية- ذ- ن3               

  0طفيمية- خ– إنتانية - د- ن4               

  0ديداف- ش–  مية - ت– طفيميات - أ- ن5               
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  0مصابة- ب– غير - ز- ن6               

63          -

محدكد بالحاالت ينتشر بعدة طرؽ منتقؿ نكع المرض 
المصابة 

 x  سارم 

  x xغير سارم 
 

  0مبدآف- 2              -64

  0عدكل- ن1             -65

  0كبائية- ن2                  

  0عضكية ممرضة- 3-             66

  0مرض-             67

 0عكاقب- ن1-            68

 0مؤىبة- ن2                 

  0مسيمة- ن3                 

  طكنةمك- 3-            69

  0مستمرة- 2-            70

  0ثبلثة عناصر- 3-            71

  0مستكدعات- ن1-           72

  0انتقاؿ- ن2                

  0ثكم- ن3                
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  0قطع سمسمة العدكل كالت مص منيا- 2-           73

  0الممرضة– حيكاف – ش ص -            74

  0حيكاني– إنساني -            75

  0حامؿ– مريض -           76

  0يبدم تظاىرات كيسبب العدكل- 4-           77

  0مصاب بالعدكل كيحمؿ العضكية- 4-           78

  0عدكل- ن1-          79

  0أعراض- ن2               

 0أربعة- 3-           80

  0حاضف- ن1-           81

  0ناقو- ن2                

  0م الط- ن3                

 0صحيح- ن4                

  0مزايامحددة- 4-            82

  0حمؿ- ن1-           83

  0 ركج- ن2                

  0عضكيات- ن3                

  0قميمة– عابر - أ  -            84

  0أشير– مؤقت                    - 

  0مزمف                   - 

  0تنفس– تنفسي -                ب 
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  0بكؿ– بكلي                   - 

  0ىضـ– برازم                   - 

  0عضكيات-                ت

    0في بعض- 1-         85

  0بؤر-           86

  0شكميف- 2-          87

  0حامؿ- أ-           88

  0متعايشات-                ب

  0زمف - ر- ن1-          89

– د جمد – ىضـ - ت– أمعاء - خ– تنفسي - أ– دقيقة - ذ– متعايشات - ب- ن2               

  0ميبؿ-                    ز

  0ممرضة- ج- ن3              

  0مقاكمة- س                 - 

  0أنسجة- ص                - 

  0فـ- ض– ش صية - ح– نظافة - ش               - 

           0طبيعي- ظ– عضكية                - 

  0تنفسي- ن1-         90

  0معكم– معدم - ن2              

  0بكلي- ن3              

  0ميبؿ- ن4              

  0فـ- ن5              
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  0حممة - 3- ن1-         91

  0متعايشات- 4- ن2              

  0تنفسي- ن1-         92

  0معكم– معدم - ن2              

  0بكلي- ن3              

  0م اطية– جمد - ن4              

  0دـ- ن5              

  0مفرزات- د– تنفسي - ز- ن1-         93

  0لعاب- س– إفرازات - ر– قشع - ث- قطيرات  -  ذ                 - 

–  صراخ - خ– سعاؿ - ج– عطاس - ت– زفيرية - ص– فـ - أ– أنؼ - ش- ن2              

  0مرتفع-                   ح

  0أمعاء– معدة -           94

   0فضبلت- 4-          95

إقياء - 3-           96

  0البراز- ن1-          97

 0اإلقياء- ن2               

  0بكؿ-           98

  0نظيرة– تيفية -           99

  0عضكيات- آفات    خ- أغشية   ص- جمد   س- ج- ن1-        100

  0ممرضة - ذ- ن2              

  0فطرية- قيحية   ر- جمدية   ز- ج مفرزات  ث                             - 
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 0جمدم-                               د

  0عينية-                              أ

  0رحـ- إحميؿ    ت-                             ض

    0سفمسية-                            ب

  0دكراف- 3-          101

  0دـ- 4-          102

  0حشرات- ن1-         103

  0دـ- ن2                

  0إبر- ن3                

  0جنيف– أـ - ن4                

           0منتقمة- 2-           104

  0مناعة- 4-           105

    0حيكانية- 2-          106

  0أكالي– حيكانات -           107

    0عدة كسائؿ- 1-         108

  0أربعة-         109

  0كادم-  كمب  - فيركسات  - ن1-        110

 0مالطية-  جمرة  -  جراثيـ  - ن2               

  0جمدية-  فطكر  - ن3               

   0لشمانيا-  زحار  -  أكالي  - ن4              

  0نكعاف - 2-          111



   

- 627-  

 

   0إحيائية-    أساسية   -          112

 0أساسية-    أربعة  -          113

  0 تنفس – تنفسية –قطيرية - ن1                 

 0 ىضـ– غذاء –ىضمية - ن2                 

  0 دكراف–حشرات - ن3                

 0 جمد –تماس - ن4                

  0طريقتف- 2-          114

  0مباشرة- ن1-         115

  0مباشرة– غير - ن2                

  0نفس المكاف- 4-           116

  0استنشاؽ-           117

  0تقبيؿ-           118

  0بعضيما-           119

 0غبار - ن5قطيرات ، - ن4ىكاء ، - ن3ممكثة ، - ن2 ، حميب- ن1-          120

 0 أسناخ –أنؼ - ممكثة-          - 121

  0إنسانية- أ-           122

  0حيكانية-                   ب

  0فانكع- 2-           123

  0إنسانية- ن1-          124

    0حيكانية- ن2                 

  0براز- ن1-          125
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  0بكؿ- ن2                 

  0إقياء- ن3                 

  0طريقتيف- 2-           126

  0 شراب –طعاـ - نن1       -127

 غذاء            -  

 ماء             - 

 حميب             - 

 0 ممكثة–سكائؿ             - 

  0غذاء- ن1-           128

  0نكاقؿ- ن2                 

  0صراصير– ذباب                   - 

  0ماء- ن3                   

  0غبار- ن4                   

  0إنساني–  ضار - ن5                  

  0فـ- 4-            129

  0نظيفة– بيئة - ن1-           130

  0غذاء–  اطئة - ن2                  

  0سنجابية– ككليرا -            131

  0حميب- ن1-           132

  0لحكـ- ن2                  

  0بيض- ن3                  
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  0حيكانات– غذاء – ماء - ن4                  

   0عدكل– ممكث -             133

  0حشرات- 3-            134

135 -

الصكرة المعبرة عنيا اسـ الحشرة الناقمة لمعدكل 

 

 

  ىامة الجرب-ن5

 

  - أ
 

 0القمؿ- ن4

  - ب
 

 0القراد- ن3
  - ت

 

  - ث
 

 0لبعكض- ن1
  - ج

 

 0ذبابة الرمؿ- ن6
  - ح
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 0الصرصكر- ن2

  - خ
  0طريقتاف- 2-           136

  0الميكانيكية- أ-           137

  0الحيكية-                  ب

  0جمد- 4-          138

  0سطح الجسـ- 3-          139

  0سحجات- ن1-         140

  0 دكش- ن2                

  0قركح- ن3                

  0جركح- ن4                

 0نكعيف- 2-          141

  0متأذية– غير - ن1-        142

  0متأذية- ن2               

  0متأذية - غير  ،  ح- ث- ن1-        143

  0حماؽ-                  ب

  0نطاقي-                  خ

  0جدرم-                  أ

     0ممتحمة-                 ج

144 -
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الصكرة المعبرة  :بسبب عدكل السطكح المتأذيةتحدث 

ضى التياب الكبد رأ ماج الحقف لـ- ث
 C ك Bبالفيركسات 

 
 

  0عضة الكمب- ت
 

 

  0الجمرة ال بيثة- ج
 

 

  0الحمى المالطية- أ

 
 

  0الجركح- ب
 

  0طريقتاف- 2-              145

  0حقف- ن1-             146

  0 مقية– رحـ - ن2                   

  0أ ماج- 2-             147

  0ممكثة- ن1-            148

  0احتياطات- ن2                   

  0مذىبة– قيحية - ن3                   
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  0مشيمة- مضغة      خ- حامؿ     ح- ث- ن1-            149

  0سفمس- ت- ن2                   

  0مقكسات- فيركسات     أ- ج- ن3                   

  0مرغكب- ن1-           150

  0مميت- ن2                  

  0تحت- ن3                  

  0إجياض- أ-            151

  0إمبلص-                   ب

  0كلداف-                   ت

  0 مقية- أ-           152

  0إعاقة-                   ب

   0 مقي-                   ت

  0سفمس- أ-           153

    0حصبة-                   ب

 0كبائية- 2-           154

   0مرض– تبلحظ -           155

  0ثكم– غازية -           156

  0تبلحظ- 3-           157

  0مرض- 3-           158

  0قسميف- 2-           159

  0نكعية- غير   - ن1-          160



   

- 633-  

 

 0نكعية- ن2                 

 0دفاعية- 4-           161

  0طبيعية أك فطرية أك مكركثة- 4-            162

  0طبيعية–  ارجية –  ارجي - ن1-           163

  0دا مي- ن2                  

  0جمد- ن1-           164

  0تنفسي- ن2                   

  0معكم– معدم - ن3                   

  0ميبؿ- ن4                   

  0ببلسما- ن1-            165

  0بمعمة- ن2                   

  0ضد- ممرضة   ث- عضكيات  ذ- مناعة   خ- ر- ن1-           166

 0استجابة- ح- ن2                  

  0طبيعية-                        ت

 0مكتسبة-                        ج

  0طبيعي- أ- ن3                  

 0صناعي-                        ب
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د  70: االختبار البنااي                                                                 الدرجة 

: لمفصؿ السادس                                                                 المدة    

 المدة    الدرجة:                                                                السؤاؿ األكؿ 

 (د 6) :            ا تار اإلجابة الصحيحة مف بيف اإلجابات األربع اآلتية

: ُيعرؼ المرض بأنو- أ

  0كناتج م تمؼ  قكة كعدـ ا تبلؿ في الصحة ألسباب م تمفة كيبدك بصكر ك شدات- ن1  

ضعؼ كا تبلؿ في الصحة ألسباب م تمفة كيبدك بصكر كشدة كناتج م تمؼ كينتج عف  - ن2  

  0     اإلصابات التي بدكرىا تؤدم إلى عكاقب م تمفة

  0ا تبلؿ في الصحة ألسباب عدة  يبدك بشدات كصكر كنكاتج م تمفة - ن3 

ا تبلؿ في الصحة لسببيف فقط  كيككف بصكر كناتج كشدات م تمفة التي بدكرىا ينتج عنيا - ن4 

  0     إصابات م تمفة

: ُيقصد بطيؼ المرض - ب

 0المراحؿ الم تمفة لمعممية المرضية التي ت تمؼ بحسب األمراض إف كانت معدية أك غير معدية- ن1 

  0المراحؿ المتنكعة لمعدكل التي تتشابو بيف األمراض المعدية كغير المعدية- ن2

   0مجمكعة المراحؿ التي تمر بيا العدكل المرضية لؤلمراض المعدية كاألمراض غير المعدية- ن3

  0كؿ ما تمر بو األمراض المعدية كغير المعدية مف مراحؿ متشابية لمعممية المرضية- ن4

: يتحدد التعرض لممرض كمظاىره كنمطو بعكامؿ ىي- ت

  0الثكم كالبيئة التي يعيش فييا- ن1

 0العامؿ المسبب كالبيئة التي يعيش فييا- ن2

  0الفيركسات كالجراثيـ فقط- ن3

  0الثكم كالعامؿ المسبب لممرض كالبيئة التي تضميما- ن4
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: يقصد بالعدكل- ث

  0مياجمة الجسـ مف قبؿ العضكية الممرضة كليس بالضركرة حدكث المرض- ن1

 0د كؿ العضكية الممرضة لجسـ الحيكاف كحصكؿ المرض- ن2

  0استيطاف العضكيات الممرضة دا ؿ جسـ الفرد- ن3

  0انعداـ مقاكمة الجسـ ضد االمراض- ن4

: ايككلكجيا المرض- ج

    0يقصد بيا بيئة المرض التي تساعد عمى انتشاره كتتحدد بعامؿ كاحد ىكالبيئة- ن1

البيئة المناسبة إلصابة األفراد بالمرض كتتضمف الثكم كالعامؿ المسبب لممرض كالبيئة التي - ن2

  0 تضميما   

 0يقصد بيا أعراض المرض- ن3

  0ىي بيئة المرض التي تشمؿ الثكم كما يحيط بو مف عكامؿ فيزياية- ن4

:  الثكم المتعرض-ح

  0ىك فرد يمكف اف يتعرض لممرض في شركط معينة- ن1

  0ىك حيكاف يمكف اف يتعرض لممرض في شركط بيئية محددة- ن2

  0يمثؿ إحدل الثبلثية المشكمة لمحمقة الكبائية- ن3

 0عبارة عف فرد يعيش حياة طبيعية كمحصف ضد األمراض- ن4

 (د15):                                                                   السؤاؿ الثاني

بجانب اإلجابة الصحيحة  ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط فيما يمي، بكضع إشارة  
شارة   : بجانب اإلجابة الغمطXكا 

   0مستكدع المرض غالبان ىك إنساف مصاب بالعضكيات الممرضة كيمكف أف يككف حيكانان أحيانان - ن1

المتعايشات ىي كائنات تكجد  ارج أجزاء جسـ الكائف الحي كتسمى بالحمات الراشحة  تككف في - ن2
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   0     الشركط الطبيعية غير ممرضة كتصبح ممرضة في الشركط غير الطبيعية فتياجـ الجسـ

  0إف الكسط الذم يعيش فيو اإلنساف كيؤثر في صحتو بطرؽ م تمفة يسمي البيئة- ن3

  0ىي أمراض تنتقؿ مف اإلنساف إلى الحيكاف فقط: األمراض السارية- ن4

 0ىي أمراض ال تنتقؿ كنظؿ محدكدة بالحاالت المصابة: األمراض غير السارية- ن5

ُيسمى بعض األفراد غير المصابيف بالعدكل بالحممة ألنيـ يبدكف أعراض المرض كعبلماتو   - ن6

  0      كينشركف العدكل

 0إف الحمقة الكبائية ىي إحدل المبادئ العامة لكبائيات األمراض غير المعدية- ن7

  0بؤر العدكل ىي مكاف مف الجسـ تسكف فيو العضكيات الممرضة- ن8

يقـك الجسـ بمقاكمة نكعية ضد عدكل بعض العضكيات الممرضة عف طريؽ تشكيؿ أضداد ليا - ن9

   0      تسمى بالمناعة النكعية

 0يكتسب الجنيف في رحـ أمو مناعة ضد األمراض نسمييا مناعة مكتسبة- ن10

  0ال يسيـ المناخ في أمراضية بعض االمراض- ن11

يساعد المناخ عمى تكاثر مفصميات األرجؿ الناقمة لؤلمراض إضافة إلى مساعدة القكاقع المشاركة - ن12 

 0       في نقؿ االمراض

  0ال يؤثر المناخ في انتشار العدكل في االمراض- ن13

       0تتأثر حرارة الجك بالرطكبة كقدرة اليكاء عمى تبريد الجسـ كىك بدكره يككف قد أثر في الصحة- ن14

نقكؿ أف المناخ يؤثر فينا كذلؾ مف  بلؿ تأثيره في نشاطنا كراحتنا كمف ثـ عمى إنتاجيتنا ألنو - ن15

 0      يتحكـ بدرجة الحرارة المحيطة بنا

 (د9 ):                                                                    السؤاؿ الثالث

ميز بيف العكامؿ الدا مية لممرض كالعكامؿ ال ارجية لو بكضع كؿ منيا في العمكد ال اص بو في 
: الجدكؿ اآلتي عف طريؽ عمميتي السحب كاإلفبلت



   

- 637-  

 

  0يساعدىا االستنشاؽ عمى أداء عمميا- أ

  0تصؿ الجسـ عف طريؽ الجمد- ب

 0تغزك الجسـ بكساطة لدغ األفاعي- ت

  0اضطرابات نفسية- ث

  0ضعؼ أداء بعض الكظائؼ الفيزيكلكجية - ج

  0يساعد جياز اليضـ عمى أداء عمميا- ح

  0تترافؽ مع سكء كظيفة أعضاء الجسـ- خ

 0تتد ؿ مع الكظائؼ الفيزيكلكجية مسببة حدثيات باثكلكجية كمراضة- د

  0تساعدىا الحشرات عمى أداء عمميا- ذ

عكامؿ ال داخمية أك خارجية عكامؿ خارجية عكامؿ داخمية 

 

 

   

 (د13):                                                                      السؤاؿ الرابع

: أمؤل الفراغات التالية بما يناسبيا مف كممات مناسبة

: تنتقؿ العدكل إلى اإلنساف بطرائؽ عدة ىي- أ

  00000العدكل الػ- 1      

  000000العدكل الػ- 2      

  000000العدكل المنقكلة بالػ- 3      

  0000000العدكل بالػ- 4      

: لمستكدعات العدكل نكعاف ىما- ب

  000000مستكدعات - 1     
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  000000كمستكدعات - 2     

: يكجد لمبيئة أشكاؿ عدة ىي- ت

  000000البيئة الػ- 1    

  00000كالبيئة الػ- 2    

  000000كالبيئة الػ - 3     

  000000كبيئة الػ- 4     

: تصنؼ الحممة الى مجمكعات حسب مزايا محددة ىي- ث

  00000حسب فترة حالة الػ- 1     

  000000حسب طريؽ الػ- 2     

  0 الممرضة00000حسب تدفؽ الػ- 3     

                                                                                                                                                         (د  2 ):                                                                        السؤاؿ الخامس

: ا تر مف المسميات التي أمامؾ المسميات التي تدؿ عمى أنكاع الحممة

  0الم الط- 5الحاضف ، - 4الصحيح ، - 3الناقو ، - 2الحنكف  ، - 1  

 (د8 ):                                                                    السؤاؿ السادس

: اتمـ ما يمي بعممية السحب كاإلفبلت لمكممة المناسبة 

 عبلمات، - 6مستكدع ،- 5أعراض ، - 4حيكاني ، - 3مرض ، - 2مصاب ،  -6
  0أمعائو- 10جسمو ، - 9عدكل ،- 8ممرضة ، - 7

ُيطمؽ عمى المناطؽ مف جسـ الحيكاف التي تكجد فييا العضكيات الممرضة  - أ

  00000 لمػ00000 الػ000000    بالػ

: عند سؤالنا ألحد الطمبة أف ُيعرؼ لنا حامؿ المرض فيقكؿ- ب

 00000 ، يمكف أف ينشر الػ000000 في 000000بالعدكل يحمؿ العضكية الػ00000ىك ش ص 
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 0 لمػمرض0000 أك00000   كال يبدم أم 

 ( د9):                                                                  السؤاؿ السابع

: حدد األمثمة الدالة عمى العكامؿ

  0الفيزيائية-                                   أ

  0الكيميائية-                                  ب

  0الحيكية-                                 ت

لممرض عف طريؽ كضعيا في المكاف الم صص ليا في الجدكؿ اآلتي كذلؾ عف طريؽ عمميتي السحب 
: كاالفبلت

الضجيج ، - 6جرثكمة الككليرا ، - 5الزحار ، - 4ت ، 0د0د- 3اشعاع ، - 2ماء جافيؿ ،  -4
  0بؼ باؼ - 10الرطكبة ، - 9الحصى ، - 8البرامسيـك ، - 7

عكامؿ حيكية عكامؿ كيميااية عكامؿ فيزيااية 

    

 

 

 9 ( د8 ):                                                                           السؤاؿ الثامف

: اتمـ ما يمي السحب كاإلفبلت الكممة أك الشكؿ المناسب 

 0بمغمي- 7معكم ، - 6بكلي ، - 5م اطية ، -  4دـ ، - 3معدم ، - 2تنفسي ، -1

                         
 (ث)                 (ت)                            (ب)                             (أ )            

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/images/g0707s.JPG&imgrefurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/ara20031107_71832.html&h=189&w=175&sz=23&tbnid=3tn4OpEDchMJ:&tbnh=97&tbnw=89&hl=ar&start=1&
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 (خ)                    (ح)                        (ج)            

: إف طرائؽ م رج العدكل تككف مف  بلؿ- 

 00000 كالشكؿ000000 الذم يمثمو الشكؿ000000السبيؿ الػ- ن1

  0000000الذم يمثمو الشكؿ000000 الػ000000السبيؿ الػ- ن2

  000000 إذ يمثمو الشكؿ000000السبيؿ الػ- ن3

   0000000 كاألغشية الم اطية كيمثمو الشكؿ00000الػ- ن4

 0000000 في جياز الدكراف كيمثؿ جزءان منو الشكؿ 000000الػ- ن5

 

انتيت األسئمة          
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                                                                                 70: إجابات االختبار البنااي                                                          الدرجة 

:                                                                                                                           لمفصؿ السادس                                                             المدة   

  المدة     الدرجة                                                                                  

 ( د6:                                                                       )1ج

 0      لكؿ إجابة درجة كاحدة

ضعؼ كا تبلؿ في الصحة ألسباب م تمفة كيبدك بصكر كشدات كناتج م تمؼ  كينتج - ن2-  أ     

  0           عنو اإلصابات التي بدكرىا تؤدم إلى عكاقب م تمفة

المراحؿ الم تمفة لمعممية المرضية التي ت تمؼ بحسب األمراض إف كانت معدية أك غير - ن1-    ب

   0           معدية

  0الثكم كالعامؿ المسبب لممرض كالبيئة التي تضميما- ن4-    ت

  0مياجمة الجسـ مف قبؿ العضكية الممرضة كليس بالضركرة حدكث المرض- ن1-      ث

البيئة المناسبة إلصابة األفراد بالمرض كتتضمف الثكم كالعامؿ المسبب لممرض كالبيئة  - ن2-       ج

 0التي  تضميما              

  0يمثؿ إحدل الثبلثية المشكمة لمحمقة الكبائية- ن3-       ح

 ( د15:                                                                    )2ج

 0   لكؿ إجابة درجة كاحدة             

 -ن1     

 x- ن2     

 -ن3    

 x- ن4    

 - ن5    
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 x- ن6   

 x- ن7   

 -ن8  

 -ن9  

 -ن10   

  x-ن11   

 -ن12   

 x- ن13   

 -ن14   

 - ن15   

 ( د9-                                                                               )3ج

 0       لكؿ إجابة درجة كاحدة

عكامؿ ال داخمية أك خارجية عكامؿ خارجية عكامؿ داخمية 

  0اضطرابات نفسية- ث

ضعؼ أداء بعض - ج
  0الكظائؼ الفيزيكلكجية 

تترافؽ مع سكء كظيفة - خ
  0أعضاء الجسـ

 

 

 

يساعدىا االستنشاؽ عمى - أ
  0أداء عمميا

تصؿ الجسـ عف طريؽ - ب
  0الجمد

يساعد جياز اليضـ عمى - ح
  0أداء عمميا

تتد ؿ مع الكظائؼ - د
الفيزيكلكجية مسببة حدثيات 

 0باثكلكجية كمراضة

تغزك الجسـ بكساطة لدغ - ت
 0األفاعي
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تساعدىا الحشرات عمى - ذ
  0أداء عمميا

 4ج

 0     لكؿ إجابة درجة كاحدة

 0(كُتعد اإلجابة صحيحة إذا كتب تنفسية )قطيرية   - 1-     أ

  0ىضمية- 2       

  0حشرات- 3       

  0تماس- 4       

  0إنسانية- 1-  ب

  0حيكانية- 2      

  0فيزيائية- 1-  ت

  0حيكية-  2     

  0اجتماعية- 3     

  0عيش- 4     

  0حمؿ- 1- ث

  0 ركج  -5
   0عضكيات -6

 ( د2  )                                                                                  :5ج

   0درجة ( 2/1 )لكؿ إجابة      

 0الناقو -7
 0الصحيح -8
 0الحاضف -9

             0 الم الط -10
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 ( د8:                                                                                 )6ج

 0     لكؿ إجابة درجة كاحدة

 0مرض- 2حيكاني ، - 3مستكدع ، - 5-        أ

  0أعراض- 4عدكل ، - 8جسمو ، - 9ممرضة ، - 7مصاب ، - 1 - ث
 ( د9:                                                                             )7ج

 0لكؿ اجابة درجة كاحدة   

عكامؿ حيكية عكامؿ كيميااية عكامؿ فيزيااية 

 0إشعاع- 2

 0الضجيج- 6

الرطكبة ،  - 9

ماء جافيؿ - 1

 0ت0د0د- 3

 0بؼ باؼ - 10

 0الزحار- 4

 0جرثكمة الككليرا- 5

 0البرامسيكـ- 7

 (د9-                                                                              )8ج

 0درجة (2/1 )  لكؿ إجابة درجة كاحدة كلكؿ إشارة إلى الشكؿ الصحيح 

  0 (خ)ك     (أ)تنفسي      - ن1    

 0(ب)معكم     – معدم - ن2    

 0(ت)بكلي                - ن3    

 0(خ)جمد                 - ن4    

 0(ح )دـ                 - ن5    

 

                                       انتيت اإلجابات 
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الفصؿ السابع 

التعامؿ مع الصحة كالمرض 

     
 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف :األغراض السمككية

 تذكر0ُيعرؼ الحالة الصحية لممجتمع- 1

 فيـ0ُيفسر المقصكد باإلحصاء السكاني- 2

 فيـ0يكضح معنى التقدير السكاني- 3

 تذكر0ُيعدد المميزات السكانية في المجتمع- 4

 فيـ 0ُيحدد تعريؼ البرامج الصحية مف بيف مجمكعة مف التعاريؼ- 5

 تحميؿ0ُيصنؼ أغراض البرامج الصحية- 6

 فيـ0يشرح كيؼ يتـ مكافحة المرض- 7

 فيـ0يبيف فكائد كشؼ الحاالت المبكرة لممرض- 8

 تذكر0ُيعرؼ التقييـ الصحي- 9

 تحميؿ0ُيميز بيف طرائؽ التقييـ الصحي كبيف طرائؽ أ رل- 10

 تطبيؽ0يأتي بأمثمة عف الفئات التي تحتاج إلى فحص طبي شامؿ في المجتمع- 11

 فيـ0ُيكضح قيمة الفحص الطبي - 12

 تذكر0ُيعرؼ اإلعاقة - 13

 تذكر0يذكر أنكاع االعاقة- 14
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 تقكيـ0يقارف بيف نكعي اإلعاقة ضمف جدكؿ- 15

 تحميؿ0يفرؽ بيف نكعي اإلعاقة مف  بلؿ صكر ُتعرض أمامو- 16

 

: المكضكعات األساسية

 0المقدمة- 1

 0الحالة الصحية لممجتمع- 2

 0اإلحصاء السكاني- 3

 0التقرير السكاني- 4

 0المميزات السكانية في المجتمع- 5

 0البرامج الصحية- 6

 0تصنيؼ أغراض البرامج الصحية- 7

 0مكافحة المرض- 8

 0فكائد كشؼ الحاالت المبكرة لممرض- 9

 0التقييـ الصحي- 10

 0طرؽ التقييـ الصحي- 11

 0قيمة الفحص الطبي- 12

 0اإلعاقة ال مقية- 13

  0اإلعاقة المكتسبة- 14
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: المقدمة- 1

  0بعد دراسة الصحة كالمرض ، ننتقؿ إلى دراسة الحالة الصحية في المجتمع- 

  0لنحدد المشكبلت الصحية التي يعاني منيا المجتمع- 

  0كعمى ضكء ذلؾ تنصمـ البرامج الصحية البلزمة لحؿ ىذه المشكبلت- 

-  2األزمات الصحية، - 1)إف اليدؼ مف دراسة الحالة الصحية في المجتمع ىي تحديد - 1

  0التي يعاني منيا المجتمع (العكامؿ البيئية- 4اآلفات المرضية ،- 3    المشكبلت الصحية ،

-  3تشكيؿ ، - 2تصميـ ،- 1)تساعد معرفة المشكبلت الصحية التي يعاني منيا أم مجتمع في - 2

  0البرامج الصحية البلزمة لحؿ المشكبلت (تنفيذ- 4   إجراء، 

: دراسة الحالة الصحية في المجتمع-2

: ُتعرؼ الحالة الصحية في المجتمع بأنيا 

الحالة التي تنتج عف كضع عضكية اإلنساف في البيئة كتعرضيا                              - 

  0                                لمعكامؿ البيئية الم تمفة 

إذا كانت العضكية سميمة البناء كلـ يكف ىناؾ عكامؿ ضارة في البيئة                                - 

  0                             المحيطة بيا فيذا يعني أف أداءىا لكظائفيا يككف عمى الشكؿ األمثؿ

في حاؿ كجكد  مؿ معيف في العضكية أك تعرضيا لعكامؿ بيئية ضارة                           -

  0                           فإف ذلؾ يشير لكجكد مشكبلت صحية في المجتمع

- 1)يقصد بالحالة الصحية في المجتمع ، الحالة التي ت برنا عف كضع عضكية اإلنساف في - 3
  0كتعرضيا لمعكامؿ البيئية الم تمفة (القرية- 4المدرسة،- 3البيئة،- 2المنزؿ،

: لكي تقـك العضكية بكظائفيا عمى الشكؿ األمثؿ يجب أف يتكافر شرطاف ىما- 4

 000000 الػ0000أف تككف العضكية  - أ
 0 في البيئة المحيطة بيا0000ال يكجد عكامؿ  - ب

ينتج عف كجكد عضكية سميمة البناء كعدـ كجكد عكامؿ ضارة في البيئة التي تعيش فييا، - 5
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  0يككف عمى الشكؿ األمثؿ (لتمارينيا- 4لكظائفيا،- 3لكاجباتيا،- 2لعمميا ، - 1 )    أف أدائيا 

 ال تقـك بعمميا  00000 أك تتعرض لعكامؿ بيئية 0000ُيبلحظ أف العضكية التي يحصؿ بيا - 6

  0    بالشكؿ األمثؿ

-   2عكائؽ،- 1)إف حصكؿ ال مؿ في العضكية أك تعرضيا لعكامؿ بيئة ضارة يؤدم لكجكد - 7

 0صحية في المجتمع(دراسات - 4أزمات،- 3    مشكبلت،

:  الكسااؿ الالزمة لدراسة المشكالت الصحية 2-1   

 0 اإلحصاء السكاني2-1-1           

 0 التقدير السكاني2-1-2           

 0 المميزات السكانية2-1-3           

 0 البرامج الصحية2-1-4           

: نحتاج إلى أربع كسائؿ لدراسة المشكبلت الصحية كىي - 8

  0 السكاني ، حيث يدؿ عمى عدد السكاف في عاـ التعداد0000000الػ-        أ

  0 السكاني ، كيدؿ عمى عدد السكاف في أم عاـ بيف تعداديف متتالييف0000000الػ-       ب

 0 السكانية كتدؿ عمى الصفات التي تميز السكاف 0000000الػ-       ت

  0 الصحية ، كيتـ تصميميا بعد معرفة المشكمة الصحية في المجتمع000000الػ-       ث

:  ُيعرؼ بأنو: اإلحصاء السكاني2-1-1        

  0عدد السكاف في عاـ التعداد                 - 

  0كىك العممية التي تيتـ بتعداد األش اص في المناطؽ الم تمفة في كقت معيف                 - 

العمر،الجنس، الديف،  :كجمع بيانات سكانية كاجتماعية كاقتصادية عف السكاف                - 

  0                  التعميـ،المينة،الد ؿ، الحالة الزكجية ،تركيبة العائمة

 0ُيجرل عادة كؿ عشر سنكات               - 
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: انظر إلى الصكرة المرفقة- 9

 
 تمثؿ الصكرة أحد المكظفيف في مديرية اإلحصاء السكاني

-  1)ُيعرؼ اإلحصاء السكاني بأنو عدد السكاف في عاـ التعداد أك أنو العممية التي تيتـ بتعداد  - 

  0في المناطؽ الم تمفة في كقت معيف (الكبار- 4األطفاؿ،- 3األش اص،- 2   المعكقيف،

  0000ك00000ال يقتصر دكر اإلحصاء عمى تعداد األش اص بؿ يتعداه إلى جمع بيانات -10

  0عف السكاف 00000    ك

 :انظر إلى الصكر المرفقة - 11

                     
           ح      ج                   ث                      ت              أ                      ب                

     
      ر                  ذ             خ                               د                                       

             
                                                                                                                                       ص            ش                  س                  ز                                    

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.3e6r.net/data/media/5/smili.jpg&imgrefurl=http://spaces.msn.com/members/dremar/&h=480&w=385&sz=29&tbnid=CqAqMpec8GkJ:&tbnh=126&tbnw=101&hl=ar&start=46&prev=/images?q=%D8%A7%D9%84%D
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  (ب)كالصكرة  (أ) كما نبلحظيا في الصكرة 00000عف - ن1تشتمؿ البيانات السكانية معمكمات

  0  (ت)                                         كالصكرة 

  0(ج)ك (ث) كتظير في الصكرتيف 0000000كأيضان عف- ن2                                    

  0(ح) كتعبر عنيا الصكرة 00000ككذلؾ عف- ن3                                    

  0(د)ك  (خ) كتمثميا الصكرتاف 00000ك- ن4                                    

 0تمثبلف بعضيا (ر)ك  (ذ) حيث الصكرتاف 00000ك- ن5                                    

  0(ز) كيبلحظ ذلؾ في الصكرة 0000ك- ن6                                    

  0(س) كما تمثؿ في الصكرة 0000كالحالة- ن7                                    

 0(ش) كتكضحيا الصكرة 0000كأ يران تركيبة- ن8                                    

 0سنكات (تسع - 4عشرة،- 3ثبلث، - 2 مس،-1)ُيجرل اإلحصاء السكاني كؿ - 12

:   ُيعرؼ بأنو: التقدير السكاني2-1-2     

  0بيف تعداديف متتالييف 0عدد السكاف في أم عاـ مف األعكاـ-           

 0كيتـ الحصكؿ عميو بكساطة تطبيؽ طرائؽ التقدير عمى اإلحصاء السكاني           -

:  أىـ طرااؽ التقدير السكاني2-1-2-1           

:                        طريقة الزيادة الطبيعية

ُيضاؼ فييا الفرؽ بيف المكاليد األحياء كالكفيات في السنكات التي تعقب                         

  0                      اإلحصاء السكاني لمتعداد كفي ذلؾ االحصاء

ثبلثة  - 1)عدد السكاف في أم عاـ مف األعكاـ بيف : ُيعرؼ الم تصكف التقدير السكاني بأنو- 13

  0(سبع تعدادات متتالية- 4تعداديف متتاليف،- 3أربعة تعدادات متتالية،- 2      تعدادات،

   0عمى اإلحصاء السكاني00000 الػ00000يتـ الحصكؿ عمى التقدير السكاني بتطبيؽ طرائؽ الػ- 14

مف أىـ طرائؽ   (الحجمية- 4الطبيعية،- 3السكانية،- 2الصنعية،- 1)ُتعد طريقة الزيادة - 15
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 0    التقدير السكاني

يتـ الحصكؿ عمى التقدير السكاني بطريقة الزيادة الطبيعية بحيث ُيضاؼ الفرؽ بيف المكاليد -16
 0في السنكات التي تعقب اإلحصاء السكاني لمتعداد كفي ذلؾ اإلحصاء00000 كالػ00000الػ

:  المميزات السكانية2-1-3     

:               كيقصد بالمميزات السكانية كؿ مف 

  0التركيب العمرم كالجنسي              - 

 0ال صكبة             - 

  0الكفاة             - 

 0المراضة             - 

  0 لمسكاف00000 كالػ00000التركيب الػ- ُيسمى كؿ مف أ- 17

  0 ال اصة باإلنجاب000000الػ-                      ب

  0 المؤثر في ان فاض عدد السكاف00000الػ-                      ت

 0 الدالة عمى إصابة الناس بمرض معيف00000الػ-                     ث

  0    بالمميزات السكانية

:  التركيب العمرم كالجنسي2-1-3-1         

ىك الميزة األكثر أىمية لمسكاف            -      

  0حيث أف لكؿ مجتمع تركيبان م تمفان               - 

     0تككف بعض المجتمعات فتية إذ تحتكم عمى نسبة كبيرة مف األفراد في أعمار صغيرة             - 

   0تككف بعض المجتمعات كبيرة عمريان حيث تحتكم عمى نسبة كبيرة مف األفراد كبار السف            - 

بالعمر   (نصؼ أكبر كنصؼ أصغر)ُيسمى العمر الذم ينقسـ السكاف عنده إلى نصفيف              - 

    0              الناصؼ
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 0إف العدد المتكسط لمسنكات التي يمكف أف يعيشيا الش ص ُتسمى تكقع الحياة              - 

          0إف تمثيؿ التركيب العمرم كالجنسي لمسكاف بشكؿ بياني ُيسمى اليـر السكاني              - 

أكثر  - 4أكثر،- 3أقؿ ،- 2أقؿ نكعان ما ،- 1)ُتعد ميزة التركيب العمرم كالجنسي الػ - 18

  0أىمية بالنسبة لمسكاف(     نكعان ما 

 يميزه عف المجتمعات األ رل 00000ترجع أىمية التركيب العمرم لمسكاف ألف لكؿ مجتمع تركيبان - 19

إذا احتكت بعض المجمعات عمى نسبة كبيرة مف األفراد في أعمار صغيرة نقكؿ إنيا مجتمعات  - 20

     00000   

 0  عمريان 0000يقاؿ عمى المجتمعات التي تحتكم عمى نسبة كبيرة مف كبار السف إنيا مجتمعات - 21

 00000 الػ000000ُيسمى العدد المتكسط لمسنكات التي يمكف أف يعيشيا الش ص بػ- 22

: انظر الشكؿ المرفؽ- 23

 

 (أ    )

مجتمع  

كبير   

كبً كبٌر

مجتمع

العمر الناصف

مجتمع فتي
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الممثؿ في الشكؿ 0000الػ0000نحصؿ مف تمثيؿ التركيب العمرم كالجنسي لمسكاف بشكؿ بياني عمى الػ
 0السابؽ (أ)

  : الخصكبة2-1-3-2    

 0تشير إلى حالة التكاثر في المجتمع-                   

نجاب مكاليد أحياء                  -   0كا 

ليا عبلقة بعدد الزيجات كالعمر عند الزكاج كمنع الحمؿ كالحالة التعميمية                   - 

 0                    كالمينية لممرأة، كالبنية الجنسية لممجتمع

في سنة   (49-15) سيدة بعمر 1000ُيطمؽ عمى عدد المكاليد األحياء لكؿ              - 

   0               معينة كمكاف محدد بمعدؿ ال صكبة العاـ

العدد المتكسط لؤلطفاؿ الذيف يمكف أف يكلدكا أحياء المرأة أك لمجمكعة   ُيطمؽ عمى-               

                مف النساء  بلؿ فترة حياتيا معدؿ ال صكبة اإلجمالي، إذا مرت بكؿ مراحميا  

 0                اإلنجابية ، مطابقة لمعدالت ال صكبة النكعية لمعمر في عاـ محدد

في المجتمع  (التعارؼ- 4الت اصـ ،- 3التكاثر ،- 2التزاكج،- 1)تعني ال صكبة حالة - 24

نجاب مكاليد أحياء   0     كا 

  000000بعدد- إف التكاثر عند أفراد المجتمع لو عبلقة أ- 25

  0 عند الزكاج00000كالػ-                                                ب

  00000كمنع الػ-                                                ت

  0 كالمينية لممرأة00000الحالة الػ-                                                ث

  0 لممجتمع000000البنية الػ-                                                ج

في سنة معينة كمكاف محدد  (49-15)يقاؿ عف عدد المكاليد األحياء أللؼ سيدة بعمر- 26

  0 العاـ000000 الػ00000     بػ
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نطمؽ عمى العدد المتكسط لؤلطفاؿ الذيف يمكف أف يكلدكا أحياء المرأة أك مجمكعة مف - 27

  00000 اإلجمالي، إذا مرت بكؿ مراحميا الػ000000 الػ00000     األفراد  بلؿ فترة حياتيا 

 0    مطابقة لمعدالت ال صكبة النكعية لمعمر في عاـ محدد

  0تعد الكفاة الجزء األساسي المككف لمتغير السكاني - : الكفاة2-1-3-3    

مف السكاف في عاـ معيف بمعدؿ   (1000)ُيطمؽ عمى عدد الكفيات لكؿ                          -

  0                           الكفاة

يمكف الحصكؿ عمى معدالت الكفاة لمجمكعات عمرية محددة مف أجؿ                           - 

 ككذلؾ التغير في الكفاة في العمر نفسو  0                           مقارنة الكفاة في أعمار م تمفة

                          عمى مدل الكقت كإلجراء المقارنات بيف البمداف أك المناطؽ ، بكاسطة  

  0                           معدؿ الكفاة النكعي لمعمر

ُيطمؽ معدؿ الكفاة النكعي عمى عدد الكفيات مف سبب محدد لكؿ                         - 

   0مف السكاف (100000                          )

ُيعبر عف حدكث الكفاة النكعية بشكؿ نسبة مئكية في كؿ الكفيات ، عف                        - 

 0                         نسبة الذيف يمكتكف مف سبب معيف

كالدة (100)ُيطمؽ عمى عدد كفيات الرضع تحت السنة مف العمر لكؿ                       - 

 0                        حية في عاـ محدد ،بمعدؿ كفيات الرضع

( 100000)ُيطمؽ عمى عدد كفيات النساء نتيجة الحمؿ في عاـ محدد لكؿ                       - 

  0                         كالدة حية في ذلؾ العاـ بمعدؿ كفيات األميات

  0 السكاني000000ُتعرؼ الكفاة بأنيا الجزء األساسي لمػ- 28

  00000 الكفاة في أعمار00000يستفاد مف معدالت الكفاة لمجمكعات عمرية محددة مف أجؿ - 29

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع المصطمح المناسب في المكاف المناسب في الجدكؿ التالي- 30   
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  0معدؿ الكفاة النكعي- أ

 0معدؿ الكفاة- ب

  0معدؿ كفيات الرضع- ت

  0معدؿ كفيات األميات- ث

  0الكفاة النكعية- ج

  0معدؿ االنتشار- ح

                      تعريفو                المصطمح 

ىك عدد كفيات الناس نتيجة الحمؿ في عاـ -أ 

 0 كالدة حية في عاـ محدد100000محدد لكؿ 

ىي النسبة المئكية لمذيف يمكتكف في سبب -ب 

  0معيف

 مف السكاف في 1000ىك عدد الكفيات لكؿ - ت 

 0عاـ معيف

ىك عدد كفيات الرضع تحت السنة مف العمر -ث 

 كالدة حية في عاـ محدد 100لكؿ 

ىك عدد الكفيات مف سبب محدد لكؿ -ج 

  0 مف السكاف100000
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 :المراضة 2-1-3-4   

(  1000)ُيطمؽ عمى عدد الحاالت الجديدة لمرض معيف  بلؿ فترة محددة لكؿ                - 

           0                 مف السكاف المعرضيف لم طر بمعدؿ الحدكث

ُيطمؽ عمى عدد األش اص الذيف يعانكف مف مرض معيف عند نقطة محددة مف                - 

مف السكاف المعرضيف لم طر بمعدؿ االنتشار حيث يشمؿ ىذا  (1000)                 الزمف لكؿ 

 0                المعدؿ الحاالت القديمة كالجديدة

مف السكاف  بلؿ عاـ  (100000)إف عدد الحاالت المسجمة لمرض معيف في كؿ               - 

 0               معيف ُيسمى معدؿ الحاالت

إف نسبة األش اص الذيف يمكتكف مف أكلئؾ الذيف يصابكف بمرض معيف ُيسمى                - 

 0               بمعدؿ اإلماتة

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع العبارة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 31

معدؿ - معدؿ اإلماتة، ج- معدؿ الحدكث، ث- معدؿ الحاالت ، ت- معدؿ االنتشار، ب - أ
 0الكفاة 

إف نسبة األش اص الذيف يمكتكف مف أكلئؾ الذيف يصابكف بمرض اإليدز يسمى  - ن1

  00000 00000   بػ

مف السكاف  بلؿ عاـ  (100000)إف عدد الحاالت المسجمة لمرض السرطاف في كؿ- ن2

  000000 00000    معيف يسمى

ُيطمؽ عمى عدد الحاالت الجديدة لمرض السؿ الرئكم  بلؿ فترة محددة لكؿ  - ن3

 00000 00000مف السكاف المعرضيف لم طر بػ (1000   )

يسمى عدد األش اص الذيف يعانكف مف مرض أنفمكنزا الطيكر  بلؿ شير أيار لكؿ  - ن4

 حيث يشتمؿ ىذا  000000000مف سكاف حمص مثبلن المعرضيف لم طر بػ  (1000   )
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 0   المعدؿ الحاالت القديمة كالجديدة

 

: ُتعرؼ بأنيا :  البرامج الصحية2-1-4      

مجمكعة اإلجراءات كالتدابير التي ي طط ليا بناء عمى تحميؿ كاقع المشكبلت                   - 

  0                   الصحية في المجتمع

  0كتنفذ مف أجؿ تحسيف الصحة كالمحافظة عمييا                - 

  0بالسيطرة عمى المشكبلت الصحية في أبكر مرحمة ممكنة                - 

 

ُيطمؽ عمى مجمكعة اإلجراءات كالتدابير التي ُي طط ليا مف قبؿ الم تصيف بناءعمى  - 32

  0 الصحية في المجتمع00000كاقع الػ000000   

  0 عمييا00000 الصحة كالػ000000إف القياـ بتنفيذ اإلجراءات كالتدابير يككف مف أجؿ - 33

  0 مرحمة ممكنة0000كيتـ تحسيف الصحة كالمحافظة عمييا عف طريؽ السيطرة عمييا في- 34

 

:  أغراض البرامج الصحية2-1-4-1       

إف أغراض أم برنامج صحي إف كاف لمجمكعة أك لمعمـك تصنؼ في أربعة  -                   

:                    مستكيات 

  0تعزيز الصحة                              - 

 
  0الكقاية مف الم اطر                             - 
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  0مكافحة الم اطر الصحية                             - 

 
  0التأىيؿ                             - 

 
تصنؼ أغراض البرامج الصحية سكاء أكانت لمجمكعة  اصة أـ لمعمـك في مستكيات - 35

:        أربعة ىي

  0 الصحة عند أفراد المجمكعة أك المجتمع000000-    أ

  0 مف الم اطر التي يمكف أف يتعرض ليا األفراد00000الػ-    ب

  00000 الم اطر الػ000000-   ت

  0 عف طريؽ برامج  اصة000000-  ث

ُيسمى كؿ مف تعزيز الصحة كالكقاية مف الم اطر الصحية كالتأىيؿ عف طريؽ البرامج   - 36

  000000الػ0000 الػ00000     ال اصة بػ

 

كيتـ تحقيؽ ىذا المستكل باستيفاء متطمبات الصحة طبقان  : تعزيز الصحة2-1-4-1-1          

:                                            لمحددات الصحة كىي

  0رعاية كراثية                                                - 
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  0رعاية أثناء الحمؿ                                                - 

  0رعاية أثناء الكالدة                                                - 

   0رعاية بعد الكالدة                                                - 

-  4معينات،-3متطمبات،- 2شركط،- 1)نستطيع أف نحقؽ مستكل تعزيز الصحة باستيفاء - 37

    0الصحة طبقان لمحددات الصحة (      مستكفيات

: أنظر إلى الصكرة المرفقة قبؿ إمبلء الفراغ- 38

لقد حددت متطمبات الصحة كفقان لمحدداتيا بػ      - 

                          

  0000رعاية بعد الػ-   ث00000رعاية أثناء الػ-  ت00000رعاية أثناء الػ-  ب0000رعاية- أ

: كىي: الكقاية مف المخاطر الصحية2-1-4-1-2       

  0كقاية أكلية                                             -

 التي يمكف أف  0كقاية مف حدكث الم اطر الصحية                                             -

 0(اإلعاقة كالعجز كالكفاة)           يتعرض ليا اإلنساف  كالمرض  كاإلصابات كعكاقبيما 

: أ  الكسااؿ الكقااية األساسية- 2-1-4-1-2           

  0التطكر االجتماعي االقتصادم: 1مثاؿ:كسائؿ مجتمعية عامة                            - 

  0صحة البيئة: 2                                                       مثاؿ

تعزيز الصحة كالتثقيؼ  : 1مثاؿ:كسائؿ  اصة لؤلش اص كالمجمكعات                           -

 0                            الصحي مف أجؿ عادات صحية كنمط حياة صحي

الكقاية النكعية مف األمراض  :2                                                               مثاؿ
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  0 (الفاعؿ كالمنفعؿ )                           المعدية بكاسطة التمنيع 

  0الكقاية الكيميائية: 3                                                               مثاؿ

- 4احتياطية،- 3أكلية،- 2ثانكية،- 1)كُتعرؼ الكقاية مف الم اطر الصحية بأنيا كقاية - 39

  0(     احترازية

-  3حدكث،- 2كصكؿ،- 1)إف الكقاية مف الم اطر الصحية ىي كقاية أكلية ألنيا كقاية مف - 40

  0الم اطر الصحية التي يمكف أف يتعرض ليا اإلنساف (بمكغ- 4    مركر،

 مثؿ اإلسياؿ ككذلؾ الكقاية مف  00000تككف الكقاية مف حدكث الم اطر الصحية كػ- 41

     0 كعكاقبيا مثؿ اإلعاقة كالعجز كالكفاة تتـ بكسائؿ كقائية0000     الػ

  0000تسمى الكسائؿ الكقائية مف المرض كاإلصابات بالكسائؿ األساسية كتككف إما كسائؿ- 42

   0 باألش اص كالمجمكعات00000    عامة أم لكافة أفراد المجتمع أك كسائؿ

: إف األمثمة عمى الكسائؿ المجتمعية العامة كثيرة كمتنكعة نذكر منيا- 43

  0000 كالػ00000التطكر الػ:             أكالن 

  0 التي تعكد بالفائدة عمى كافة أفراد المجتمع عامة00000صحة الػ:            كثانيان 

إف الكسائؿ الكقائية ال اصة باألش اص كالمجمكعات التي ُيمجأ إلييا  كاألمثمة عمى ىذه - 44

 الصحي مف أجؿ أف يكتسب  00000الصحة كالػ00000:       الكسائؿ كثيرة نذكر منيا أكالن 

   0      األش اص كالمجمكعات عادات صحية كنمط حياة صحي

  00000 مف األمراض المعدية بكاسطة الػ00000الكقاية الػ:                       ثانيان 

  0                            الفاعؿ كالمنفعؿ

 كمثاؿ عمييا رش الحاكيات مف قبؿ مكظفك البمدية  000000الكقاية الػ:                     ثالثان 

                          بمكاد كيميائية لمحد مف انتشار األمراض الناتجة عف الحشرات التي يمكف  

  0                         أف تكجد فييا
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تدبير الم اطر مف أجؿ الشفاء  :  كتعني: مكافحة المخاطر الصحية2-1-4-1-3              

  0                             بشكؿ تاـ أك التقميؿ مف المضاعفات كالعقابيؿ

: كت تمؼ الم اطر الصحية مف بمد آل ر حسب                            -

  0تطكره                                                           - 

 0العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية                                                           - 

: كت تمؼ ضمف البمد الكاحد حسب                           -

  0تطكر المجتمع                                                          - 

 0(العمر)السف                                                           - 

 0الجنس                                                          - 

 0المينة                                                          - 

  0نمط الحياة كعكامؿ أ رل                                                          - 

 

-  3نجاة،- 2 بلص،-1)ُيقصد بمكافحة الم اطر الصحية تدبير الم اطر مف أجؿ الػ - 45

مضاعفات كااللتيابات، - 2ضعؼ كالعقابيؿ،- 1)بشكؿ تاـ أك التقميؿ مف الػ 0(شفاء- 4     قرب،

  0أف تحدث نتيجة اإلصابة بالمرض (مضاعفات كالعقابيؿ- 4االرتكاسات كالعقابيؿ،- 3    

عندما يتـ الشفاء مف المرض أك التقميؿ مف المضاعفات كالعقابيؿ الناتجة عنو ، نككف بذلؾ - 46

  000000 الم اطر الػ0000      حققنا 

أكد الباحثكف أف الم اطر الصحية في بمد ما ال تشبو الم اطر الصحية في بمد آ ر بسبب  - 47

:       عكامؿ عديدة نذكر منيا

  0 البمد كتقدمو00000كػ-                      أ

  0 ال اصة بالمجتمع000000العكامؿ-                    ب
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  0 ال اصة باالقتصاد000000العكامؿ -                    ت

  0 ال اصة بالبيئة000000العكامؿ-                    ث

 0(تتبدؿ- 4تتغير،- 3ت تمؼ،- 2تتشابو،- 1)تتميز الم اطر الصحية ضمف البمد الكاحد بأنيا - 48

: ت تمؼ الم اطر الصحية ضمف البمد الكاحد كىذا اال تبلؼ يعكد إلى- 49

  0 المجتمع أك ت مفو00000-                  أ

  0 كبير أك صغير00000الػ-                 ب

  0 ذكر أك أنثى00000الػ-                 ت

  0 التي يعمؿ بيا00000الػ-                 ث

  0 كعكامؿ أ رل0000نمط الػ-                 ج

 

: تكجد كسائؿ عديدة منيا: أ كسااؿ مكافحة المرض- 2-1-4-1-3            

كشؼ الحاالت كمما كاف أبكر كمما كاف أفضؿ كذلؾ                                           - 

  0                                           بكساطة التقييـ الصحي

  0التدبير الصحي لمحاالت المش صة                                         - 

  0المكافحة لؤلمراض السارية لدل الم الطيف في المجتمع                                          - 

 

نما تقدـ -50 -   1)عندما يحؿ المرض في منطقة ما ال تقؼ الجيات المسؤكلة مكتكفة األيدم كا 

 0لمكافحة المرض (أدكية- 4مساعدات،- 3كسائؿ،- 2     مقترحات،

-  4األمراض،- 3الدرجات،-2األسرار،- 1)يكجد كسائؿ عديدة لمكافحة المرض منيا كشؼ - 51

 0المرضية (     الحاالت
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كمما كاف أفضؿ  (أقؿ سرعة-4أبطأ،- 3أبكر،-2أسرع،-1)إف كشؼ الحاالت المرضية كمما كاف - 52

  0الصحي (التطبيؽ-4التحسيف،-3التقييـ،- 2الت ميف،-1)يتـ كشؼ الحاالت المرضية بكساطة - 53

 0 المرض000000ُيعد قيامنا بالتقييـ الصحي لمحاالت المش صة إحدل كسائؿ - 54

نما تشمؿ -55 عند اكتشاؼ المرض في المجتمع فمكافحتو عندئذ ال تقتصر عمى المرض فقط كا 
 0لؤلمراض السارية في المجتمع  (ناقميف- 4م الطيف،- 3مصابيف ،- 2أصحاء،-1 )األش اص الػ

 

: فكااد كشؼ الحاالت                   

  0إنذار أفضؿ كفرصة شفاء تاـ- ن1                     

  0المنع أك التقميؿ مف المضاعفات كالعقابيؿ بما فييا العجز كالكفاة- ن2                    

 0فترة المرض: - قيمة اقتصادية بسبب تقميؿ- ن3                    

 0الغياب عف العمؿ أك المدرسة                                                      - 

  0تكاليؼ المعالجة                                                      - 

  0تتـ السيطرة عمى انتشار العدكل في األمراض السارية- ن4                   

  

عند كشؼ الحاالت المرضية مبكران يعكد بالفائدة عمى الش ص نفسو ألف ذلؾ يككف بمثابة  -56

 0تاـ مف المرض0000 كفرصة 0000     

مما سبؽ نجد أف بعض الحاالت المرضية التي تصيب ش ص ما يمكف شفاؤىا شفاء تاـ  - 57

    كلكف بعضيا اآل ر الناتج عف بعض أنكاع األمراض المعدية أك غير المعدية أك األمراض  

   0(مستحيؿ- 4غير مستحيؿ-3غير ممكف،-2ممكف،-1)    الناتجة عف الحكادث يككف شفاؤىا التاـ

يؤكد الم تصكف أف الحاالت المرضية الناتجة عف الحكادث أك بعض األمراض يككف - 58

التقميؿ فقط مف  - 2المنع فقط مف المضاعفات،- 1)      شفاؤىا التاـ مستحيؿ كلكف يمكف 
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المنع أك التقميؿ مف المضاعفات  - 4المنع أك التقميؿ مف المضاعفات-3     المضاعفات كالعقابيؿ،

  0بما في ذلؾ العجز كالكفاة (     كالعقابيؿ

نما ينعكس ذلؾ عمى الناحية -59 ال تقتصر فكائد كشؼ المرض عمى الش ص المريض كا 

  0 فترة المرض 00000    االقتصادية أيضان بسبب 

  0 عف العمؿ أك المدرسة0000قمة الػ- أ: ينتج عف تقميؿ فترة المرض - 60

  0 المعالجة00000قمة-                                      ب

  (ابتعاد- 4انتشار،- 3إنقاص،- 2بقاء،-1)يساعد كشؼ الحاالت المرضية في السيطرة عمى - 61

 0     العدكل في حالة األمراض السارية

 

: ُيعرؼ بأنو : التقييـ الصحي          

  0تقدير الحالة الصحية أك تثمينيا                             - 

يقصد بيا الحاالت المرضية    كتحرم الحاالت الباثكلكجية                                 - 

 0كتش يص المرض                              

- 3الكضع االقتصادم،- 2الحالة االجتماعية،- 1)تقدير أك تثميف : ُيعرؼ التقييـ الصحي بأنو- 62

  0لمش ص المريض (الحالة الصحية-4    الكضع الصحي،

  000000 ك00000ال ُيكتفى بتقدير الحالة الصحية أك تثمينيا بؿ كتحرم الحاالت الػ-63

 0     المرض

: طرااؽ التقييـ الصحي                

  0ال دمة العبلجية-                     أ

  0ا تبارات التحرم-                    ب

  0الفحص الطبي الشامؿ-                    ت
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  0المسكح-                    ث

: انظر إلى الصكر المرفقة-64

                      
   

نستنتج مف الصكر المرفقة أف طرائؽ التقييـ الصحي متنكعة كشاممة كىي، - 

  0 كفييا يقدـ العبلج لممريض000000 الػ00000الػ-           أ

 كتجرل لمكشؼ عف فيركسات كجراثيـ المرض عف طريؽ  000000 الػ00000-         ب

   0            الفحص الم برم

نما كافة  000000 الػ00000الفحص الػ-         ت  ال يقصر عمى فحص عضك كاحد مف الجسـ كا 

 0            أعضاء الجسـ

 0  تجرل لمدراسة كالكشؼ كالمتابعة لمرض معيف أك مشكمة صحية000000الػ-        ث

 0الفحص السريرم-  :كتتضمف : الخدمة العالجية-أ      

استقصاء أكلئؾ الذيف يطمبكف الرعاية الطبية كيستشيركف                                           -

 0                                         األطباء بشأف مرضيـ

صدرم، - 2دكرم،- 1)يقدـ ال دمة العبلجية لممرضى األطباء الذيف يقكمكف بالفحص الػ - 65

   0ليـ (سريرم- 4عبلجي،- 3      

نما يقكمكف بػ -66 -  2احصاء،- 1)ال يقتصر دكر األطباء عمى الفحص السريرم لممرضى كا 

األفراد الذيف يأتكف لمعيادات مف أجؿ الرعاية الطبية   (اقصاء-4ا تبار،- 3      استقصاء،

     كاستشارة األطباء بشأف مرضيـ 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/images/g0707s.JPG&imgrefurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/ara20031107_71832.html&h=189&w=175&sz=23&tbnid=3tn4OpEDchMJ:&tbnh=97&tbnw=89&hl=ar&start=1&
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:  كُتعرؼ بأنيا:اختبارات التحرم-       ب

                          ا تبارات بسيطة يمكف تطبيقيا عمى األش اص أك مجمكعات المعرضيف  

  0                          لم طر

  0لمراقبتيا نمك كتطكر األطفاؿ : -   تعكد أىميتيا

  0اكتشاؼ أم مرض بشكؿ مبكر                  -

  0اكتشاؼ حاالت مف مرض معيف              -

 0اكتشاؼ الحاالت المشككؾ بيا كالتي يجب استقصاؤىا لتش يص المرض              -

: القياسات البشرية أمثمة عمييا: مثؿ                     

فحص  - فحص القشع- لطا ة عنؽ الرحـ- قياس السمع- القدرة البصرية-الكزف )                

  0 (ا تبار تحمؿ السكر- فحص سكر الدـ-                 البكؿ مف أجؿ البيمة السكرية

ُتعرؼ ا تبارات التحرم بأنيا ا تبارات بسيطة كغير معقدة ، يطبقيا الم تصكف في - 67

-  3 طر،- 2إصابة،- 1)      المجاؿ الطبي عمى األش اص أك المجمكعات المعرضيف لمػ 

  0(صمـ- 4       مرض،

: تتميز ا تبارات التحرم التي تطبؽ عمى أش اص أك مجمكعات معرضة لم طر بأىميتيا لػ- 68

  0 األطفاؿ00000ك0000مراقبة -         أ

  0000اكتشاؼ أم مرض بشكؿ-        ب

  0 مف مرض معيف000000اكتشاؼ-        ت

 0 بيا كالتي يجب استقصاؤىا لتش يص المرض000000اكتشاؼ الحاالت الػ-        ث

 : الفحص الطبي الشامؿ- ت

  المشاىدة- ن1:يتـ بكساطة -                

 0الفحص الجسمي المنيجي- ن2                               
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 0االستقصاءات- ن3                               

: يتميز الفحص الطبي الشامؿ بأنو يشمؿ كافة أقساـ الجسـ كيتـ بكساطة - 69

  0لممريض مف قبؿ الطبيب (تحميؿ نفسي- 4فحص ،- 3مشاىدة ،- 2مقابمة ،- 1)الػ -       أ

  0المنيجي (شعاعي- 4أذني ،- 3سني،- 2جسمي ،- 1)الفحص الػ -      ب

حكؿ مرض معيف أك مشكمة   (اكتشافات-4عمميات،- 3استقصاءات،- 2ا تبارات،- 1)الػ -      ت

 0          صحية

: الفاات التي تحتاج إلى فحص طبي شامؿ نذكر منيا- 

 0الفحص الطبي لمشريكيف الذكر كاألنثى المذيف ُيقرراف الزكاج- ن1                          

 0الفحص أثناء الحمؿ لممرأة الحامؿ التي تراجع عيادات رعاية األـ- ن2                         

الفحص قبؿ االست داـ لمعماؿ لتعينيـ في األعماؿ المناسبة لمقدراتيـ  - ن3                         

 0                              الجسمية كالعقمية ، ثـ الفحص الدكرم ليـ

الفحص قبؿ د كؿ المدرسة لؤلطفاؿ في سف المدرسة ، ثـ الفحص  - ن4                        

 0                            الدكرم ليـ في أثناء المدرسة

: انظر الصكر المرفقة- 70

               

 (ث)                                (ت)                    (ب)                     ( أ)

: ُيجرل الفحص الطبي الشامؿ لفئات كثيرة في المجتمع الذم نعيش مثبلن 
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  0 الذكر كاألنثى قبؿ الزكاج 000000الفحص الطبي لمػ-      أ

  0 لممرأة الحامؿ00000الفحص أثناء-     ب

  0 لتعينيـ في األعماؿ المناسبة ثـ الفحص الدكرم ليـ000000الفحص قبؿ االست داـ لمػ-     ت

  ، لؤلطفاؿ في سف المدرسة كبعدىا الفحص الدكرم ليـ 000000الفحص قبؿ د كؿ الػ-     ث

  0        أثناء المدرسة

: قيمة الفحص الطبي                        - 

 أك حاؿ  0كشؼ الحاالت  صكصان غير الظاىرة أك غير المبلحظة- ن1                       

                            المرض معتدؿ الشدة 

 0مراقبة الحالة الصحية كمتابعتيا- ن2                       

:  تعكد أىمية الفحص الطبي الشامؿ الذم ُيجرل ألش اص كمجمكعات مف المجتمع إلى- 71

أك   (غير المبلحظة- 4المبلحظة،- 3عير المتأكد ،- 2المتأكد منيا - 1)      ككنو يكشؼ الحاالت 

   0      حالة المرض المعتدؿ الشدة

نما يقكـ  -72 ال تتكقؼ أىمية الفحص الطبي الشامؿ عمى كشؼ الحاالت غير المبلحظة كا 

 0كمتابعة الحالة الصحية00000     بػ

:  ُتعرؼ بأنيا:الدراسات المسحية-ث     

  0دراسة تجرل عمى مجمكعات أك مجتمعات محددة                       - 

  0تقـك بدراسة كبائيات مرض معيف أك مشكمة صحية                      - 

: ىدؼ المسح            

  0استقصاء مرض معيف أك مشكمة صحية مف أجؿ المتغيرات الكبائية                      - 

 0كشؼ الحاالت  صكصا في األمراض المزمنة                     - 

: قـ بعمميتي السحب كاإلفبلت لكضع العبارة المناسبة في الفراغ المناسب ليا فيما يمي- 73
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كشؼ ، - مشكمة ، خ-استقصاء ، ح- مجمكعات ، ج- متغيرات ، ث- مرض ، ت- مزمنة ، ب-ا
- د

  0غير مزمنة- كبائية، ر- مجتمعات ، ذ
ىي دراسة يجرييا الم تصكف في ىذا المجاؿ : عندما ُيطمب منا تعريؼ الدراسات المسحية فنقكؿ - ن1

 000000 معيف أك00000 محددة ، إذ تقكـ ىذه الدراسة بدراسة كبائيات00000 أك00000عمى 
  0صحية 

 مرض معيف أك مشكمة صحية مف أجؿ 000000كتيدؼ دراسة الم تصيف المسحية إلى - ن2
 التي ُيصاب بيا 00000 الحاالت  صكصان في األمراض الػ00000 ككذلؾ 00000 الػ000000الػ

  0بعض األش اص في المجتمع

:  يتـ التأىيؿ عف طريؽ :التأىيؿ2-1-4-1-4

  0برامج  اصة مف أجؿ التدريب الجسمي كالنفسي كالعقمي                               - 

إعادة التأىيؿ التعميمي كالميني كاالجتماعي ليستطيعكا الحصكؿ                                 - 

  0                                 قدر اإلمكاف عمى حياة مستقمة كمنتجة

-  2تداكم،- 1)التأىيؿ ىك عممية يقـك بيا الم تصكف عف طريؽ برامج  اصة مف أجؿ الػ - 74

  0الجسمي كالنفسي كالعقمي (تدريب- 4فحص،- 3     تعكيض،

التي تصيب األش اص في  (نزكؼ- 4إساءة،- 3إعاقة،- 2جركح،- 1)يتـ التأىيؿ بسبب الػ - 75

   0     جزء مف أجزاء الجسـ نتيجة اإلصابات أك أحد األمراض

: اإلعاقة  - 

:  ُتعرؼ اإلعاقة بأنيا

  0 العقمي الذم يتدا ؿ مع اتباع نشاطات الحياة الطبيعيةأك/كالعجز الجسمي                       -

  0(000الرؤية،السمع،)الحكاس- ن1:تحدث بسبب إصابة أحد ألعضاء الجسـ                      -

  0الجياز العضمي الييكمي- ن2                                                                    

  0القمب- ن3                                                                    
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  0الجممة العصبية المركزية- ن4                                                                    

  0أجزاء أ رل مف الجسـ- ن5                                                                    

:  يمكف أف تككف اإلعاقة                     - 

 0ُ مقية بسبب عكامؿ ضارة كراثية أك دا ؿ الرحـ- ن1                                 

  0 نتيجة بعض األمراض المعدية كاالصابات0أك مكتسبة- ن2                                 

الذم يصيب اإلنساف   (كىف- 4تمؼ،- 3عجز،- 2ضعؼ،-1)ُتعرؼ اإلعاقة بأنيا ىي الػ - 76

  0     أثناء إتباع نشاطات الحياة الطبيعية 

   0كيسبب اإلعاقة لو00000 أك 000000يككف العجز الذم يصيب اإلنساف في - 77

 :انظر الصكر المرفقة- 78

         

                                                           المساف                   األذف                   العيف                           الجمد                  

                        

                                                                          جسـ اإلنساف                  الجياز العضمي                      الدماغ                         األنؼ      

 التي تشمؿ الرؤية كالسمع  000000- ن1: تحدث اإلعاقة عندما ُيصاب أحد أعضاء الجسـ مثؿ-

  0                                                              كالشـ كالحس

 0 الييكمي00000الجياز- ن2                                                              
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 0 المركزم000000الجياز- ن3                                                              

   00000جياز الدكراف الذم يمثمو الػ- ن4                                                            

 0 اإلنساف0000أجزاء أ رل مف - ن5                                                            

  0(أربعة أنكاع- 4ثبلثة أنكاع،- 3نكعاف،- 2نكع،- 1)يكجد لئلعاقة - 79

 يكتسبيا  00000 كالثانية إعاقة 00000كبما أف لئلعاقة نكعيف فالنكع األكؿ ىك إعاقة - 80

 0   اإلنساف نتيجة نشاطاتو في الحياة

  عبارة   بجانب اؿميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط ، بكضع إشارة - 81

شارة     :  الغمطعبارة بجانب اؿx      الصحيحة كا 

 0يتـ تأىيؿ اإلنساف المصاب بإعاقة معينة عف طريؽ التداكم باألعشاب - أ
 0 إلخ000يمكف أف تككف اإلعاقة بإحدل الحكاس ، فنقكؿ إنيا إعاقة عينية أك سمعية-        ب

  0لئلعاقة نكعاف  مقية أك مكتسبة-        ت

: انظر إلى الصكرتيف اآلتيتيف-       ث

                      

 (ب)                                                                                                 (أ)                        

  0إعاقة مكتسبة (ب)إعاقة  مقية بينما تمثؿ الصكرة  (أ)تمثؿ الصكرة - 

  0ينشأ عف اإلعاقة عجز في الجسـ أك العقؿ- ج
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:  أتمـ الجدكؿ التالي بالكممات كالعبارات المناسبة- 82

:                                    التعامؿ مع الصحة كالمرض يككف مف  بلؿ

 0   الصحية فيو000000تتـ الكتشاؼ   : دراسة الحالة الصحية في المجتمع  -
: الكسائؿ البلزمة لدراسة المشكبلت الصحية ىي- 

 

1-0000000 

2-0000000 

: المميزات السكانية ىي- 3

 00000000-  أ

  00000000-  ب

 0000000000-  ت

 00000000-   ث

4-0000000 

 

 :يككف التعامؿ مع الصحة كالمرض مف  بلؿ :1تعميـ

 0دراسة الحالة الصحية في المجتمع  ليتـ اكتشاؼ المشكبلت الصحية فيو

 :تمكننا دراسة المشكبلت الصحية مف :2تعميـ

  0تش يصيا -1
  0تصميـ البرامج الصحية لمعالجتيا -2
: إف الكسائؿ البلزمة لدراسة أية مشكمة صحية ىي :3تعميـ

  0اإلحصاء السكاني -1
  0التقدير السكاني -2
  0المميزات السكانية -3
  0البرامج الصحية -4
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التغذية الراجعة                   

  اإلجابة الصحيحة        رقـ اإلطار  
 0المشكبلت الصحية- 2-              1     

  0تصميـ- 1              -2
  0البيئية- 2             -3
             0ضارة- ب     0بناء– سميمة -              أ-4
 0لكظائفيا- 3            -5
  0ضارة–              مؿ -6
  0مشكبلت- 2           -7    
  0إحصاء-             أ-8    

  0تقدير-             ب

  0مميزات-             ت

     0برامج-             ث

  0األش اص- 2-              9  

  0اقتصادية– اجتماعية – سكانية -             10 

 0العمر- ن1-             11

 0الجنس- ن2            

 0الديف- ن3             

 0التعميـ- ن4            

 0المينة- ن5            

 0الد ؿ- ن6            

 0الزكجية- ن7            

 0العائمة- ن8            
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 0عشرة- 3-           12

  0تعداديف متتالييف- 3-             13

 0سكاني- تقدم-             14

 0الطبيعية-3-            15

 0كفيات– أحياء -            16

  0جنسي- عمرم   - أ-            17

  0 صكبة-                   ب

  0كفاة-             ت

 0مراضة-             ث

  0م تمفان -           19

  0فتية-            20

 0كبيرة-            21

 0حياة– تكقع -           22

 0سكاني– ىـر -          23

 0التكاثر- 2-           24

 0الزيجات- أ-             25

 0عمر-               ب

 0حمؿ-            ت

 0تعميمي-             ث

 0جنسية-             ج

 0 صكبة – معدؿ -            26
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 0انجابية–  صكبة – معدؿ -            27

 0تغير-           28

 0م تمفة- مقارنة  -           29

ث   -             30

                  ج 

                  ب 

                 ت 

                  أ 

          ث ن1-           31

           ب ن2                

          ت ن3                

         أ ن4                

  0مشكبلت-  تحميؿ  -            32

 0محافظة-    تحسيف  -            33

 0أبكر-           34

  0تعزيز- أ-                35

  0كقاية-                      ب

  0صحية-  مكافحة  -                      ت

 0التأىيؿ-                      ث

صحية - تربية - أغراض -                36

  0متطمبات- 3-                37
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  0 كالدة- ث   كالدة- حمؿ    ت- كراثية     ب- أ-               38

  0أكلية- 2-              39

  0حدكث- 2-              40

  0إصابات-  مرض -              41

  0 اصة-  مجتمعية  -             42

 0اقتصادم-  اجتماعي  -             43

 0                  بيئية

 0   0تثقيؼ-  تعزيز  -              44

  0التمنيع -                       تكعية  

  0                   كيميائية

  0مضاعفات كالعقابيؿ- 4-     شفاء   - 4-             45

  0صحية-     مكافحة   -             46

  0تطكر- أ-             47

  0االجتماعية-                   ب

  0االقتصادية-                   ت

  0البيئية-                   ث

 0ت تمؼ- 2-             48

  0تطكر- أ-              49

   0سف-                    ب

 0جنس-                    ت

 0مينة-                   ث
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     0حياة-                   ج

 0كسائؿ- 3-             50

 0الحاالت- 4-             51

 0أبكر- 2-             52

 0التقييـ- 2-             53

  0مكافحة-             54

  0لمم الطيف- 4-             55

 0شفاء-  إنذار   -             56

 0مستحيؿ- 4-             57

  0المنع أك التقميؿ مف المضاعفات كالعقابيؿ-             58

 0تقميؿ-             59

 0تكاليؼ- ب   0غياب- أ-             60

 0انتشار- 3-            61

  0الحالة الصحية- 4-           62

    0تش يص-  باثكلكجية   -            63

  0عبلجية-   دمة  - أ-             64

  0تحرم-  ا تبارات  -                   ب

  0شامؿ-  طبي  -                  ت

  0مسكح-                  ث

 0سريرم- 4-            65

 0استقصاء- 2-            66
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 0 طر- 2-            67

  0تطكر-  نمك  - أ-            68

  0مبكر-                 ب

  0الحاالت-                 ت

 0مشككؾ-                 ث

  0مشاىدة- 2-     أ-           69

  0جسمي- 1-                   ب

         0استقصاءات- 2-                   ت

  0شريكيف- أ-          70

  0الحمؿ-               ب

 0عماؿ-               ت

  0مدرسة-               ث

  0غير المبلحظة- 4-         71

  0مراقبة-          72

  0مشكمة- مرض  ،  ح- مجتمعات  ،  ب- مجمكعات  ،   د- ث-   ن1-         73

 0مزمنة- كشؼ   ،  أ- كبائية   ،  خ- متغيرات  ،   ذ- استقصاء     ،   ت- ج-  ن2              

 0تدريب- 4-          74

  0إعاقة- 2-          75

  0عجز- 2-          76

  0العقؿ-   الجسـ    -          77

 0الحكاس- ن1-           78
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 0العضمي- ن2                

  0العصبي- ن3                

 0قمب- ن4                

 0جسـ- ن5                

  0نكعاف- 2-           79

  0ةمكتسب-   مقية  -           80

     x-      أ-           81

 x   -               ب

    -              ت

 x-                 ث

  -                ج

82 -

:                                    التعامؿ مع الصحة كالمرض يككف مف  بلؿ

 0تتـ الكتشاؼ   المشكبلت   الصحية فيو: دراسة الحالة الصحية في المجتمع  -
: الكسائؿ البلزمة لدراسة المشكبلت الصحية ىي- 

 

 0اإلحصاء السكاني-1

 0التقدير السكاني-2

: المميزات السكانية ىي- 3

 0التركيب العمرم كالجنسي-        أ

  0ال صكبة - ب
 0الكفاة - ت

 0المراضة-   ث      

 0البرامج الصحية-4
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     70: االختبار البنااي                                                                   الدرجة 
:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           لمفصؿ السابع                                                                     المدة 

   المدة    الدرجة                                                                   :السؤاؿ األكؿ

 ( د12                                   ):ا تر العبارة الصحيحة مف العبارات األربع اآلتية

:  إف المقصكد بالحالة الصحية لممجتمع ىك - ن1

      0حالة ناتجة عف كضع عضكية اإلنساف في منطقة كتعرضيا لبعض العكامؿ الم تمفة-        أ

  0حالة ناتجة عف تعرض عضكية اإلنساف لمعكامؿ البيئية الم تمفة نتيجة كضعيا في البيئة-       ب

 0التغيرات الحاصمة في عضكية اإلنساف في البيئة -       ت

  0حالة أم عضكية في البيئة بعد تعرضيا لمعكامؿ البيئية الم تمفة -      ث

: فسر أحد اال صائييف معنى اإلحصاء السكاني بأنو -  ن2

 0عدد السكاف عاـ التعداد الذم يجرم كؿ  مس سنكات -     أ

  0عدد السكاف في عاـ التعداد الذم يتضمف جمع بيانات سكانية فقط-    ب

عممية تيتـ بجمع بيانات سكانية كاجتماعية كاقتصادية عف السكاف كتجرل العممية كؿ سبع  -    ت

  0         سنكات

عممية تجرم كؿ عشر سنكات يتـ فييا تعداد السكاف في مناطؽ م تمفة لجمع بيانات سكانية  -    ث

 0       كاجتماعية كاقتصادية عف السكاف

: عند سؤاؿ أحد األ صائيف عف معنى التقدير السكاني فيقكؿ ىك- ن3

  0عدد األطفاؿ مف السكاف في أم عاـ مف األعكاـ بيف تعداديف متتالييف -       أ

 0عدد الكبار البالغيف مف السكاف في أم عاـ مف األعكاـ بيف تعداديف متتالييف-      ب

  0عدد العامميف مف السكاف في أم عاـ مف األعكاـ بيف تعداديف متتالييف-      ت

  0عدد السكاف في أم عاـ مف األعكاـ بيف تعداديف متتالييف-     ث
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:  ُتطمؽ كممة البرامج الصحية عمى - ن4

  0بعض أفعاؿ يقكـ بيا أش اص عند تعرضيـ لمشكبلت منا ية مف أجؿ تحسيف صحتيـ-     أ

مجمكعة إجراءات كتدابير ي طط ليا مف قبؿ أفراد م تصيف بناء عمى تحميؿ كاقع المشكبلت  -    ب

  0      الصحية في المجتمع مف اجؿ تنفيذىا لتحسيف الصحة

فيما  عدة إجراءات ي طط ليا بعد حدكث مشكبلت صحية في المجتمع مف اجؿ السيطرة عميو-  ت
  0بعد

  0إجراءات كتدابير يقكـ بيا المعممكف بناءن عمى تحميؿ كاقع المشكبلت الحاصمة في مدارسيـ-   ث

:  لدل سؤالنا ألحد األطباء في المراكز الصحية عف معنى التقييـ الصحي فيقكؿ لنا إنو- ن5

  0تقدير الحالة االجتماعية لممريض-      أ

  0تش يص الحالة النفسية لممريض-      ب

  0تقدير الحالة الصحية أك تثمينيا كتحرم الحاالت المرضية-      ت

  0تحرم الحاالت الباثكلكجية فقط-      ث

: يتعرض األفراد إلى اإلعاقة التي ُيعرفيا الم تصكف بأنيا ىي- ن6

  0العجز الجسمي فقط الذم يتدا ؿ مع اتباع نشاطات الحياة االجتماعية-    أ

  0أك العقمي الذم يتدا ؿ مع اتباع نشاطات الحياة الطبيعية/العجز الجسمي ك-    ب

  0نكع مف العجز العقمي الذم يمكف أف يتدا ؿ مع اتباع نشاطات الحياة الطبيعية-    ت

  0العجز الجسمي الذم يترافؽ دكمان مع العجز العقمي كيتدا ؿ مع جميع النشاطات الطبيعية-    ث

 ( د22                                                                    ):السؤاؿ الثاني

: اتمـ ما يمي بعممية السحب كاإلفبلت لمكممة المناسبة 

- 8متابعة ، - 7 0كفاة-  6مرض ، - 5جنسي ، - 4عمرم ، - 3 صكبة ، - 2مراضة ، - 1
  0شدة - 12حياة ، - 11مبلحظة ، - 10صحية ، - 9ظاىرة ، 
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: تشمؿ الميزات السكانية في المجتمع كؿ مف - ن1  

  00000 كالػ0000التركيب الػ-     أ

  000000الػ-     ب

  000000الػ-     ت

  000000الػ-    ث

: ترجع قيمة الفحص الطبي لككنو يقـك عمى- ن2

باإلضافة إلى حالة  0000 أك غير الػ000000كشؼ الحاالت  صكصان غير الػ-         أ

  00000 معتدؿ الػ00000           الػ

  00000 الحالة الػ0000مراقبة ك-        ب

 ( د8                                                                     ):السؤاؿ الثالث

: انتٍؽ مف العبارات اآلتية تمؾ العبارات الدالة عمى طرائؽ التقييـ الصحي

  0ال دمات الصحية -     أ

  0العبلج الطبي الشامؿ -   ب

  0المسكح -   ت

  0ا تبارات التحدم -   ث

  0ال دمة العبلجية -   ج

  0الفحص الطبي الشامؿ -  ح

  0ا تبارات التحرم -  خ

 ( د10                                                                       ):السؤاؿ الرابع

: أتمـ الفراغات اآلتية بما يناسبيا مف كممات 

: لدل سؤاؿ أحد الم تصيف عف الكسائؿ المتبعة في مكافحة المرض فيقكؿ 
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  0الصحي0000 كاف أفضؿ كىذا يككف بكساطة الػ00000كمما كاف كشؼ الحاالت المرضية بشكؿ - أ

  00000 التدبير الصحي لمحاالت الػ- ب
  00000 في المجتمع لؤلمراض الػ000000 المكافحة لدل الػ- ت

 ( د12                                                               ):السؤاؿ الخامس 

بجانب اإلجابة الصحيحة  ميز بيف العبارات الصحيحة كالعبارات الغمط فيما يمي، بكضع إشارة    
شارة  :  بجانب اإلجابة الغمطXكا 

: إف الكشؼ عف الحاالت المرضية لو فكائد عدة منيا -  ن1     

  0يتـ السيطرة عمى انتشار العدكل في األمراض المعدية  - أ
  0التقميؿ مف فترة حضانة المرض  - ب
 0 عدـ تكاليؼ المعالجة  - ت
  0 تقميؿ العدكل بسبب الغياب عف العمؿ أك المدرسة  - ث
  0تقميؿ فترة المرض مما يعكد بالفائدة عمى الناحية االقتصادية  - ج
  0عدـ التقميؿ مف المضاعفات كالعقابيؿ  - ح

: إف الفئات التي تحتاج إلى فحص طبي شامؿ ىي- ن2

  0الفحص الطبي لمشريكيف الذكر كاألنثى بعد الزكاج -      أ

  0الفحص الطبي لممرأة قبؿ الحمؿ عند مراجعتيا لعيادات رعاية األـ -      ب

  0الفحص الطبي لؤلطفاؿ قبؿ د كؿ المدرسة كالفحص الدكرم ليـ أثناء المدرسة -      ت

الفحص الطبي لمعماؿ قبؿ تعينيـ في األعماؿ المناسبة لمقدراتيـ الجسمية كالعقمية كالفحص  -      ث

  0          الدكرم ليـ فيما بعد 

  0الفحص الطبي الشامؿ لطمبة الجامعات قبؿ السكف الجامعي كالفحص الدكرم ليـ فيما بعد -     ج

إعاقة مكتسبة بينما نطمؽ عمى اإلعاقة في   (1)ُيطمؽ عمى نكع اإلعاقة التي تظير في الصكرة - ن3

 0إعاقة  مقية (2)الصكرة      
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   (1)     (2)                                                                   

 ( د6                                                           ):السؤاؿ السادس  

أمامؾ الجدكؿ التالي قارف مف  بللو بيف اإلعاقة ال مقية كاإلعاقة المكتسبة بعممية السحب كاإلفبلت 
:    لمعبارة المناسبة في المكاف المناسب 

تحدث نتيجة مرض أك حكادث تقع في البيئة - 3تحدث  ارج رحـ األـ ،- 2تحدث دا ؿ الرحـ ، - 1 
                                                                                   0تحدث دا ؿ بطف األـ- 6ال ، - 5نعـ ، - 4، 

أيف تحدث  ليا عالقة باألبكيف نكع اإلعاقة 

  إعاقة مكتسبة 

  إعاقة  مقية 

 

  انتيت األسئمة
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                                                                                 70: إجابات االختبار البنااي                                                             الدرجة 

:                                                                                                                           لمفصؿ السابع                                                                  المدة   

  المدة     الدرجة                                                                                  

( 12-                                                                                )1ج

 0لكؿ إجابة درجتاف            

 ب- ن1         

ث - ن2         

ث - ن3         

ب - ن4        

ت - ن5        

ب - ن6        

( 22-                                                                                )2ج

 0لكؿ إجابة درجتاف           

  0جنسي - 4عمرم   - 3- أ-  ن1    

  0مراضة- 1كفاة  أك - 6 صكبة أك - 2-            ب

  0 صكبة- 2مراضة أك - 1كفاة  أك - 6-           ت

   0كفاة - 6 صكبة أك - 2مراضة أك - 1-          ث

شدة  - 12مرض   - 5مبلحظة   - 10ظاىرة    - 8- أ-   ن2 

  0صحية- 9متابعة   - 7-         ب

 (د8-                                                                               )3ج

 0لكؿ إجابة درجتاف      
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    0المسكح -         ت

 0ال دمة العبلجية-        ج

 0الفحص الطبي الشامؿ-        ح

 0ا تبارات التحرم - خ
 (د10:                                                                              )4ج

 0لكؿ إجابة درجتاف     

  0التقييـ– أبكر -      أ

  0مش صة-     ب

  0سارية– م الطيف -   ت

 (د12:                                                                             )5ج

 0لكؿ إجابة درجة كاحدة       

 -أ-  ن1   

 -        ب

 x-        ت

 -        ث

 -        ج

  x-         ح

 x-  أ-  ن2 

 x-       ب

 -      ت

 -      ث
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 -      ج

 x- ن3   

 (د4:                                                                             )6ج

  0        لكؿ إجابة درجة كنصؼ

                       0ُيعطى درجة كتصؼ (6)  كفي حاؿ عدـ اختيار الطالب الخيار الغمط رقـ      

أيف تحدث ليا عالقة باألبكييف نكع اإلعاقة 

 0 ارج رحـ اآلـ- 2ال - 5إعاقة مكتسبة 

نتيجة مرض أك - 3
حكادث تقع في البيئة 

إعاقة  مقية 
نعـ - 4

تحدث دا ؿ رحـ - 1
 0األـ

 

انتيت اإلجابات 
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  (ب - 3)ممحؽ 

  لممجمكعة الضابطةمقرر التربية الصحية

الباب األكؿ 

: كيتضمف الفصكؿ اآلتية 

 0المدخؿ إلى التربية الصحية :الفصؿ األكؿ                              -  

 0مفيـك التربية الصحية : الفصؿ الثاني                              -  

 0أسس التربية الصحية : الفصؿ الثالث                              - 

 0مبادئ التربية الصحية : الفصؿ الرابع                              - 

 0طرااؽ كأساليب التربية الصحية: الفصؿ الخامس                              - 

 

الباب الثاني  

: كيتضمف الفصميف اآلتييف 

 0مفاىيـ األمراض ككبااياتيا : الفصؿ السادس                              - 

  0التعامؿ مع الصحة كالمرض : الفضؿ السابع                          - 
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األىداؼ العامة لمقرر التربية الصحية 

 

: تيدؼ دراسة مقرر التربية الصحية إلى ما يمي

  0 إكساب الطمبة المعا رؼ ال اصة بالتربية الصحية  -7
تبني الطمبة لمبادئ التربية الصحية بجميع عناصرىا ، مف مفاىيـ  كطرائؽ إلى التطبيقات كرسالة  -8

حضارية سيقكمنا بإيصاليا لمتبلميذ الذيف سيشرفكف عمى تنشئتيـ مف  بلؿ عمميـ المستقبمي في 
 0المدارس

  0تبني السمكؾ الصحي مف قبؿ الطمبة ليككنكا في المستقبؿ قدكة صالحة لغيرىـ  -9
إكساب الطمبة بعض الميارات التي ستساعدىـ عمى أداء عمميـ كتزكيدىـ بالمراجع التي يمكف  -10

    0أف يحتاجكىا في المستقبؿ لتعميؽ تدريبيـ ك برتيـ
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الفصؿ األكؿ 

المدخؿ إلى التربية الصحية 

 
 

 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف : األغراض السمككية

  0ُيعرؼ التربية الصحية  -7
  0ُيعدد أسباب دراسة التربية الصحية  -8
  0يبيف المقصكد بمفيكـ الصحة -9

  0ُيصنؼ محددات الصحة  -10
  0يشرح العكامؿ المحددة لمصحة  كؿ عمى حده  -11
  0يميز العكامؿ المحددة لمصحة عند الكالدة عف العكامؿ المحددة لمصحة ما قبؿ الكالدة -12

  0يصيغ عبارة تبيف لنا المقصكد بالسمكؾ - 9 

  0يذكر األسباب األساسية لسمكؾ الناس - 10 

 0يرسـ م ططان يبيف فيو العناصر التي تسيـ في تشكيؿ األفكار كالمشاعر - 11

 0كاألمثمة عمييا– التعريؼ : يقارف ضمف جدكؿ بيف عناصر األفكار كالمشاعر مف حيث - 12

 0يفسر السبب الذم يجعمنا نكلي بعض الناس اىتمامنا - 13

  0ي تار المكارد التي تسيـ في تشكيؿ سمكؾ الناس مف بيف مجمكعة عبارات أمامو-14

  0يكضح المقصكد بالثقافة الصحية- 15

 0يعمؿ إصابة األفراد بالكثير مف األمراض غير المعدية - 16
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  0يأتي بمثاليف عف بعض األمراض غير المعدية نشأت عف السمككيات ال اطئة - 17

  0(الممارسات أك التصرفات  )ُيعرؼ السمككيات - 18

  0ُيفسر العبلقة بيف السمككيات اإليجابية كالصحة مف  بلؿ مثاليف مف بيئتو- 19

  0يكضح العبلقة بيف السمككيات السمبية كالمرض مف  بلؿ مثاليف مف بيئتو- 20

التي يعيش فييا لمعرفة إلى أم مدل   (المنطقة)يطبؽ ما درسو عف محددات الصحة عمى البيئة - 21

 0     تتكفر ىذه المحددات التي تدؿ عمى تكافر الصحة في بيئتو

 

: المكضكعات األساسية

 0المقدمة -9
  0تعريؼ التربية الصحية -10
  0أسباب دراسة التربية الصحية  -11
  0تعريؼ الصحة -12
  0محددات الصحة  -13

  0 عكامؿ ما قبؿ الكالدة5-1

  0 عكامؿ عند الكالدة 5-2

  0 عكامؿ بعد الكالدة 5-3

 0مقكمات الصحة -14
  0السمكؾ  -15
  0أسباب سمكؾ الناس -  

  0 األفكار كالمشاعر7-1

  0 المعرفة1- 7-1      

  0 المعتقدات2- 7-1      

  0 المكاقؼ7-1-3      
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  0 القيـ7-1-4      

  0 الناس الذيف نكلييـ اىتمامنا7-2

  0 المكارد7-3

  0الثقافة7-4

  0الممارسات المتعمقة بالصحة كالمرض -16
  0عبلقة السمكؾ بالصحة كالمرض - 9

  0 في مجاؿ األمراض المعدية 9-1

     0 في مجاؿ األمراض غير المعدية 9-2
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: المقدمة-1

  0الصحية  االستغناء عنو في البرامج تزايد االىتماـ مؤ را بالتربية الصحية كأصبحت عنصرا ال يمكف- 

  0التي تنفذ في المؤسسات المسؤكلة عف تقديـ الرعاية الصحية بمستكياتيا كافة- 

لذا كانت المؤسسة التعميمية إحدل ىذه المؤسسات التي أد مت التربية الصحية في المناىج التدريسية  - 

 0   لممراحؿ التعميمية فييا، كدكر الحضانة كالتعميـ األساسي كالمراحؿ العميا بما فييا الجامعات

 0لما ليا أىمية كبيرة في تعزيز الصحة كالكقاية مف المرض- 

 0كُتعد التربية الصحية حجر الزاكية في مسألة النيكض بالصحة في مجتمعنا - 

 0فيي المسؤكلة بشكؿ مباشر عف رفع مستكل الكعي الصحي لدل المكاطنيف- 

: تعريؼ التربية الصحية- 2

  0ىي عممية تعميمية  - 

  0تزكد الناس بمعرفة أساسية متعمقة بالصحة  - 

  0تقكد إليجاد مكقؼ معيف كيمكف أف تترجـ إلى ممارسة سمكؾ صحي سميـ  - 

العائبلت : إنيا مككف أساسي ألم برنامج صحي سكاء أكاف لمعمـك أك لمجمكعات  اصة مثؿ  - 
   0كاألميات كاألطفاؿ كالعماؿ

: أسباب دراسة التربية الصحية

: ُتدرس التربية الصحية ألسباب عدة ىي

  0تزكد الناس بالمعارؼ- ن1: أنيا عممية تعميمية ألنيا-      أ

  0تعزز المكاقؼ اإليجابية- ن2                                   

  0يمكف أف تؤدم إلى تككيف سمكؾ صحي سميـ- ن3                                   

  0(االيجابي كالسمبي)كجكد عبلقة كثيقة بيف السمكؾ كالصحة باالتجاىيف -     ب

  0االتجاه االيجابي حيث يككف معززان لمصحة- ن1                     
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  0االتجاه السمبي يمكف أف يؤدم بشكؿ مباشر أك غير مباشر لممرض- ن2                     

ألف الطمبة الذيف يدرسكف التربية الصحية ىـ فئة مستيدفة ميمة لتبني مفاىيـ التربية  -    ث

 0       الصحية كنقميا إلى المجتمع

سيككف الطمبة في المستقبؿ عمى تماس مع أجياؿ المستقبؿ لبناء السمككيات الصحية  -    ث

 0       السميمة لدييـ

: تعريؼ الصحة- 4

:  عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بأنيا 

  0الجسمية : -حالة مف المعافاة 

 0كالعقمية                     - 

 0كاالجتماعية التامة                     - 

  0المرض أك العاىة فقط: كليست غياب                      - 

: محددات الصحة- 5

 :الصحة ىي الناتج المفضؿ لمعديد مف العكامؿ المتدا مة التي يمكف أف تصنؼ كما يمي  -
 0عكامؿ ما قبؿ الكالدة- 5-1

 0عكامؿ عند الكالدة- 5-2

 0عكامؿ بعد الكالدة- 5-3

 :عكامؿ ما قبؿ الكالدة- 5-1

 0ليا عبلقة بعدد الصبغيات كبنيتيا التي تؤثر في الكراثة: كراثية- أ

 :ليا عبلقة مع متطمبات صحة الجنيف كالكقاية مف: دا ؿ الرحـ - ت
  0الحمؿ عالي ال طكرة- ن1                          

 0تجنب العكامؿ البيئية الضارة دا ؿ الرحـ كمعالجتيا- ن2                                  
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 : كتتعمؽ بالحاجة لمرعاية التكليدية:عكامؿ عند الكالدة-5-2

  0منع نسبة الم اض العسير-                                          أ

  0ت فيض نسبة الم اض العسير-                                          ب

  0منع المضاعفات التي تتمك الكالدة-                                          ت

 0الحد مف أذيات الكالدة كم اطرىا-                                            ث

:  كتتضمف :عكامؿ بعد الكالدة-5-3

:    استيفاء متطمبات العيش الصحي كتشمؿ

 0التغذية المبلئمة-                  أ

  0نشاط الجسـ المنتظـ كتمرينو -                 ب

  0بيئة العيش الصحية بما فييا السكف-                 ت

  0نمط حياة كسمكؾ صحي-                 ث

  0الترفيو االجتماعي-                 ج

  0الكقاية مف األمراض المحتمفة-                 ح

         0الكشؼ المبكر عف األمراض كمعالجتيا لتجنب المضاعفات كالعقابيؿ-                خ

                                          0تطكر المجتمع مف النكاحي االجتماعية كاالقتصادية الم تمفة-                    د

: مقكمات الصحة- 6

: يحتاج السعي باتجاه الصحة إلى مقكمات ال يتـ تحقيؽ إنجازات بدكنيا كىي -

  0نظاـ بيئي متكازف- ن5                       0السبلـ- ن1                         

  0مكارد مستمرة- ن6                      0المأكل- ن2                         

 0عدالة اجتماعية- ن7                        0التعميـ- ن3                         

                                                        0مساكاة- ن8               0الد ؿ المناسب- ن4                        
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: السمكؾ-7

: يكجد أربعة أسباب أساسية لسمكؾ الناس ىي

 0األفكار كالمشاعر7-1

 0الناس الذيف نكلييـ اىتمامنا7-2

 0المكارد7-3

 0الثقافة7-4

: األفكار كالمشاعر7-1

: تتشكؿ األفكار كالمشاعر نتيجة 

 0المعرفة7-1-1

  0المعتقدات7-1-2

  0المكاقؼ7-1-3

  0القيـ7-1-4

                                                                     0 براتنا- أ:  تنبع المعرفة مف :المعرفة7-1-1

: كُتعرؼ بأنيا : المعتقدات7-1-2

 0تستمد عادة مف آبائنا كأجدادنا كغيرىـ مف الناس الذيف نحترميـ كنبجميـ  -
  0 تتقبؿ المعتقدات مف دكف محاكلة إثبات صحتيا -
  0كنحكليا إلى أسمكب لمحياة يبيف ما ىك مقبكؿ كما ىك غير مقبكؿ -
  0تككف جذكر المعتقدات عميقة بشكؿ يصبح مف الصعب في الغالب تغييرىا -
: كُتعرؼ بأنيا: المكاقؼ7-1-3

  0تستمد مف  براتنا أك  برات القريبيف منا -
  0إما تحببنا مف بعض األشياء  -
  0إما تجعمنا نحترس مف أشياء -
  0كتعكس مكاقفنا في العادة عمى ما نحبو كما نكرىو -
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 : كُتعرؼ بأنيا:القيـ7-1-4

  0المعايير كاالعتبارات ذات األىمية العظمى لدينا -
 0يشترؾ أفراد المجتمع في الكثير مف القيـ  -
  0رعاية األطفاؿ قيمة معينة ، فالرعاية الجيدة تعكد بالفائدة عمى اآلباء -
: الناس الذيف نكلييـ اىتمامنا7-2

  0إف لتأثير الناس الذيف نكلييـ اىتمامنا أىمية عظيمة -
بعض ىؤالء الناس ىـ آباؤنا كأجدادنا كأصحاب الرأم في القرل كأصحاب ال برات الكثيرة كالميارات  -

 0ال اصة
المعمميف ،العامميف الصحييف ،كاأل صائييف )الذيف يحاكلكف مد يد العكف لنا في كقت الحاجة كػ  -

  0(االجتماعييف
إف لممدرسيف أىمية عظيمة في نفكس تبلمذتيـ كالتزاميـ بقكاعد النظاـ ك النظافة في المأكؿ كالممبس  -

  0فإنيـ يقمدكنيـ فيما يفعمكف
 :المكارد7-3

: إف كجكد المكارد لدل الناس أك انعداميا يؤدم إلى السمكؾ كتشمؿ المكارد- 

المرافؽ  -         أ 

النقكد -         ب

الكقت   -         ت

الحالة -        ث

ال دمات -        ج

الميارة -        ح

 0ُيعد مكاف كجكد المكارد المادية مسألة ميمة    - 

  0إذا كجدت المكارد عمى مسافة بعيدة مف المجتمع المحمي ال تست دـ     - 

 0يؤثر كجكب القياـ بأعماؿ كثيرة في كقت قصير في سمكؾ الناس    - 

  :الثقافة7-4
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قامت الثقافات عبر مئات أك آالؼ السنيف عمى يد أناس عاشكا معان كتشارككا ال برات نفسيا في بيئة  - 

  0معينة   

  0تظؿ الثقافات في تغير مستمر، تارة ببطء كتارة بسرعة- 

  0تتغير الثقافات نتيجة ألحداث طبيعية أك اجتماعية أك بسبب اتصاؿ الناس بثقافات أ رل- 

ىي نمط مف أنماط الحياة أك أسمكب مف أساليب المعيشة الناتج عف معتقدات المجتمع كقيمو كأساليب  - 

  0است داـ المكارد فيو   

: عالقة الثقافة باألمراض7-4-1

 0تنتج كثير مف األمراض غير المعدية عف سمككيات  اطئة نذكر منيا اضطرابات سكء التغذية- 

  0تنجـ اضطرابات سكء التغذية عف سمككيات تغذكية  اطئة- 

تنجـ األمراض غير المعدية نتيجة التعرض لمعكامؿ البيئية الضارة كالتعرض لمضجيج - 

  0    الذم يؤدم إلى نقص في السمع

 :الممارسات المتعمقة بالصحة كالمرض-   8

السمككيات أك التصرفات أك الممارسات ىي مجمكعة األفعاؿ التي تصدر عف اإلنساف     - 

 0     بما يتكافؽ مع ما يحمؿ مف فكر كمعرفة كما يت ذ مف مكاقؼ

 0كتؤثر ىذه السمككيات في الصحة سمبيان أك إيجابيان    - 

  0يمكف أف تعزز الصحة إذا كانت سمككيات صحية سميمة   - 

  0تؤدم إلى المرض إذا كانت سمككيات صحية  اطئة   - 

  0تنشأ عبلقة كثيقة بيف السمكؾ مف جية كالصحة كالمرض مف جية أ رل   - 

                :عالقة السمكؾ بالصحة كالمرض- 9

 0(يبقى الناس أصحاء أك يمرضكف في أكثر األحياف نتيجة لسمككيـ أك تصرفيـ -  

: مثاؿ مرض اإلسياؿ: عالقة السمكؾ بالصحة في مجاؿ األمراض المعدية9-1
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  0مرض ينجـ عف سكء اإلصحاح البيئي          - 

  0ىك مشكمة  طيرة ك صكصان عند االطفاؿ          - 

           0قد تسببو بعض الممارسات ال اطئة          - 

: عالقة السمكؾ بالصحة في مجاؿ األمراض غير المعدية9-2

:       إف كبلن مف السمككيات ال اطئة اآلتية تؤدم إلى أمراض غير معدية

  0التد يف       - 

 0تعرض اإلنساف لممكاد الكيميائية المضافة لمغذاء      - 

  0نمط الحياة التي يعيشيا االنساف      - 

 0طريقة تناكؿ الغذاء      - 
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الفصؿ الثاني 

مفيـك التربية الصحية 

 

 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف : األغراض السمككية

  0يفسر كيؼ تتـ تغيرات السمكؾ- 1

  0يعدد أشكاؿ تغير سمكؾ األفراد- 2

  0يبيف كيفية االستعداد لتغيرالسمكؾ- 3

  0يذكر الطرائؽ التي يمكف مف  بلليا تحسيف سمكؾ األفراد - 4

  0 األساسية التي مف  بلليا يتـ مساعدة األفراد عمى تحسيف أساليب معيشتيـيحدد الطرائؽ- 5

 0يقترح بعض األساليب لمتعامؿ مع مقاكمة التغيير كالتغمب عمييا لدل أفراد المجتمع- 6

 

:  المكضكعات األساسية

 0المقدمة-1

 0تغيرات السمكؾ- 2

 0 التغير الم طط2-2     0 التغير الطبيعي2-1     

  0االستعداد لمتغيير-3

  0 مساعدة األفراد عمى تحسيف سمككيـ3-1  

  0 التغمب عمى مقاكمة الغيير3-2  
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:        مقدمة-1

 0نشأ السمكؾ اإلنساني كتطكر عبر مراحؿ م تمفة كتأثر بأسباب متنكعة- 

  0ننظر إلى تغيراتو - أ: كلمتأثير عمى السمكؾ - 

   0ككيؼ تحدث -                             ب

لى استعداد األفراد لمتغير-                            ت   0كا 

  0ككيؼ يمكف مساعدتيـ عمى ذلؾ -                             ث

لى اإلمكانات المتاحة لمتغمب عمى مقاكمة التغيير-                            ج   0كا 

 0كيمكف لممارسة بعض السمككيات أف تقكد لحدكث المرض- 

  0بينما سمككيات أ رل تقي مف ىذا المرض- 

إف األساس الذم ترتكز عميو دراسة التربية الصحية ىك التأثير عمى قكة ىذه السمككيات  - 

ضعاؼ السمبي    0   بتقكية اإليجابي منيا كا 

  0إف محكر التربية الصحية ىك السمكؾ- 

: تغيرات السمكؾ- 2

يكجد كثير مف أنماط السمكؾ التي تحسف الصحة كتقي مف المرض كتساعد عمى شفاء المرضى  -
  0كتأىيميـ في المجتمع 

  0يجب التعرؼ عمى أنماط السمكؾ تمؾ كتشجيعيا - 

 0تنشأ عف تمؾ السمككيات نتائج إيجابية صحيان تشجع األفراد عمى المداكمة عمى ممارستيا- 

كما يكجد أنماط سمككية ضارة بالصحة تنشأ عنيا نتائج سمبية صحيان تشجع األفراد عمى الت مي عنيا - 

 0  مف تمقاء أنفسيـ

 0يداـك الناس أحيانا عمى السمكؾ غير الصحي بسبب مقاكمتيـ لتغيير السمكؾ- 

إف تفيـ المصاعب التي يكاجييا األفراد عندما يحاكلكف تغيير حياتيـ يساعد عمى انتقاء مناىج مناسبة - 
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 0  لمتربية الصحية

: يتغير سمكؾ الناس بأحد شكميف ىما: أشكاؿ تغير سمكؾ الناس  - 

:  التغير الطبيعي2-1     

  0إف سمككنا يتغير عمى الدكاـ  - 

  0كتطرأ بعض التغيرات عمى سمككنا نتيجة لؤلحداث الطبيعية- 

عندما يحدث تغير في المجتمع مف حكلنا فإننا غالبان ما نغير مف أنفسنا دكف أف نفكر في ذلؾ مميان  - 

 0كذلؾ ىك التغير الطبيعي   

:  التغير المخطط2-2     

  0       كىك التغير الذم يتـ بناؤه عمى  طط نضعيا لتحسيف أنفسنا

: االستعداد لمتغير- 3

  0ي تمؼ االستعداد لمتغيير بيف فرد كآ ر - 

  0كاألفراد ليسكا مستعديف لمتغيير في الكقت نفسو- 

  0ُيسارع بعض األفراد إلى تجربة كؿ ما ىك جديد- 

 0بينما ىناؾ أفراد آ ركف يتباطؤكف في التغيير- 

:  كيمكف أف يتـ االستعداد لمتغيير بإتباع ما يمي- 

 0مساعدة األفراد عمى تحسيف سمككيـ - 1     

 0التغمب عمى مقاكمة التغيير- 2     

 : كتتـ بطريقتيف: مساعدة األفراد عمى تحسيف سمككيـ 3-1

: أف يساعد األفراد بعضيـ بعضا بشكؿ طبيعي-      أ

  0        كىذه المساعدة ليا فائدتيا حيف يتعيف عمى األفراد حؿ المشكبلت الصعبة 

: أف يساعد أفراد تقـك كظيفتيـ عمى مساعدة اآل ريف كمف ىؤالء األفراد - ث
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 0المكظفكف الزراعيكف- ن4                      0المعممكف- ن1                             

رجاؿ الديف - ن5      0األ صائيكف االجتماعيكف- ن2                            

  0العاممكف الصحيكف- ن6                 0رجاؿ الشرطة- ن3                            

                                                                                               

: ب الطرااؽ المتبعة مف قبؿ األفراد الذيف تقـك كظيفتيـ عمى مساعدة اآلخريف - 3-1     

:     ىدؼ ىذه الطرائؽ مساعدة اآل ريف  لتحسيف معيشتيـ نذكر منيا

  0إجبار األفراد عمى التغيير أك دفعيـ إليو مع التيديد بالعقاب ما لـ يغيركا-    أ

 0أف يقدمكا األفكار أك المعمكمات عمى أمؿ أف يست دميا األفراد في تحسيف حياتيـ-   ب

ثارة اىتماميـ أك حمميـ عمى المشاركة في ا تيار أفضؿ  -   ت مقابمة األفراد لمناقشة مشكبلتيـ معيـ كا 

  0      السبؿ لحؿ مشكبلتيـ ال اصة

:  التغمب عمى مقاكمة التغيير3-2 

:  يمكف اقتراح األساليب التالية لمتعامؿ مع مقاكمة التغيير كالتغمب عمييا

  0تقديـ المادة بشكؿ جديد يككف أكثر قبكال مف قبؿ األفراد - ن1  

 0مشاركة الفكرة الجديدة مع األىداؼ المرغكبة- ن2  

جذب االنتباه ألمثمة ناجحة ، فاألفراد كالعائبلت كالمجتمعات يمكف أف يعطكا مثبلن مفيدان  لآل ريف - ن3  

  0      في مجاؿ تبني فكرة جديدة

       0العمؿ مع قادة الرأم- ن4 

استقطاب المجدديف الذيف يككنكف أكثر تقببلن لؤلفكار الجديدة كتشجيعيـ كتكظيفيـ أدكاتان لمتغير - ن5

  0    ضمف مجتمعيـ

يمكف لمتصادـ كالمكاجية أف يضرا بالعبلقات بيف المجتمع كالعامميف  : الصبر كتجنب المكاجية- ن6

 0    الصحييف
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الفصؿ الثالث 

أسس التربية الصحية 

                          
 

 
 

 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف : األغراض السمككية

  0يعدد األسس التي تعتمدىا التربية الصحية - 1

  0يشرح مراحؿ النمك عند األطفاؿ كؿ عمى  حده - 2

 0 ميكؿ يتميز بيا التبلميذيذكر أربعة- 3

                                                                       0المجتمع كالمنزؿ : ينظـ جدكالن يقارف مف  بللو االحتياجات الصحية في كؿ مف - 4

: يقترح طريقة لحؿ كؿ مف المشكبلت التالية ضمف جدكؿ يقـك بتنظيمو- 5

  0التي تتعمؽ بالحفاظ عمى األمف كالسبلمة كالكقاية مف الحكادث: المشكمة المركرية  - ث
  0التي تتعمؽ بانتشار الغازات كاألغبرة كاألب رة التي تؤثر عمى صحة اإلنساف : المشكمة البيئية - ج
التي تتعمؽ بتكفير األماكف البلزمة لممارسة بعض النشاط : المشكمة االجتماعية التربكية - ح
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 0          التركيحي لبعض فئات الناس 

                                  0يكضح المقصكد  بالعمميات العقمية العميا- 6

 0ُيعدد العمميات العقمية العميا - 7

  0ُيعدد أنكاع التذكر- 8

 0يأتي بمثاليف يكضحاف عممية التذكر- 9

  0يفسر كيفية التغمب عمى عممية النسياف مف  بلؿ مثاؿ يأتي بو- 10

 0يشرح أسباب النسياف- 11

يطبؽ المعمكمات التي عرفيا عف أسباب النسياف في ىذا الفصؿ عمى بعض أفراد أسرتو لمعرفة  - 12

  0     أم األسباب أدت إلى النسياف عنده

  0ُيعرؼ العمميات العقمية العميا كؿ عمى حده- 13

   0يشير إلى أعضاء الحس عند اإلنساف عمى شكؿ يمثمو - 14

       0يربط بيف العبارات الدالة عمى اإلحساسات المكجكدة عند اإلنساف كأعضاء الحس ال اصة بيا- 15

 0ُيعدد أنكاع التصكر عند اإلنساف- 16

 

: المكضكعات األساسية

 0المقدمة- 1

 0التربية الصحية كمراحؿ النمك- 2

  0 أنكاع الطفكلة كمظاىر النمك2-1    

  0 النضج كالتعمـ كمراحؿ النمك2-2    

  0 العكامؿ البيئية ال ارجية2-3     

 0 النمك الجسمي كتعمـ الميارات2-4    
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  0التربية الصحية كبيئة التبلميذ- 3

 0التربية الصحية كحاجات كميكؿ التبلميذ- 4

 0 ربط التربية الصحية بحاجات التبلميذ4-1   

  0 الحاجة إلى العطؼ كحسف المعاممة4-1-1       

 0 الحاجة إلى النجاح4-1-2       

  0 الحاجة إلى حسف المظير4-1-3       

 0 الحاجة إلى االنتماء4-1-4       

 0 الحاجة إلى كسب رضا اآل ريف4-1-5       

  0 الشعكر بالقيمة الش صية4-1-6       

  0 ربط التربية الصحية بميكؿ التبلميذ4-2  

  0 الميؿ إلى تقكية الجسـ كالشعكر بالقكة العضمية4-2-1       

 0 الميكؿ المينية 4-2-2       

 0 الميؿ إلى القراءة كاالطبلع4-2-3       

 0 الميؿ إلى الجمع كحب االقتناء4-2-4       

   0 الميؿ إلى الرسـ كالنحت4-2-5     

 0 الميؿ إلى المعرفة كحب االستطبلع4-2-6     

   0 الميؿ إلى المحاكاة كالتقميد4-2-7     

  0التربية الصحية كالمنزؿ كالمجتمع- 5

  0 احتياجات صحية في المنزؿ5-1   

   0تكفير حياة عائمية سميمة5-1-1       

  0 مراعاة النكاحي النفسية في معاممة األطفاؿ 5-1-2       
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 0 تكفير الشركط الصحية في المنزؿ5-1-3       

  0 احتياجات صحية في المجتمع5-2  

  0تكفير المياه النقية كالت مص مف القمامة كالفضبلت بالطرؽ السميمة5-2-1       

 0 صحة األغذية كفحصيا5-2-2       

 0 األمف كالسبلمة كالكقاية مف الحكادث5-2-3      

   0 الغازات كاألب رة كاألغبرة كأثرىا في صحة اإلنساف5-2-4      

 0 تكفير اإلمكانات البلزمة لممارسة بعض ألكاف النشاط التركيحي5-2-5      

  0التربية الصحية كالعمميات العقمية العميا- 6

 0 التذكر كالنسياف6-1  

 0أسباب النسياف6-1-1      

 0 اإلحساس6-2 

 0 اإلدراؾ6-3 

  0 التصكر6-4 
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 :المقدمة -12
: ترتكز عممية التربية  الصحية عمى مجمكعة مف األسس ىي- 

  0مراحؿ النمك- ن1                   

  0بيئة التبلميذ- ن2                   

 0حاجات كميكؿ التبلميذ- ن3                   

  0المنزؿ كالمجتمع- ن4                   

  0العمميات العقمية العميا- ن5                   

  0تبرز ىذه األسس أىمية العكامؿ المحيطة بيا- 

  0في تحديد الظركؼ الم تمفة التي تكاجو المربي يمكف ليا أف تقـك بدكر ميـ- 

إف تحديد الظركؼ التي تكاجو المربي يساعده في تجنب الثغرات التي يمكف ليا أف تؤثر          - 

  0 في أدائو            

: التربية الصحية كمراحؿ النمك-2

:  الطفكلة كمظاىر النمك2-1   

ت تمؼ مظاىر النمك الجسمي كالعقمي كاالجتماعي في كؿ مرحمة مف مراحؿ النمك مف  حيث الدرجة - 

  0كالمظير

تتعمؽ ممارسة العادات الصحية بمراحؿ النمك الم تمفة التي تأتي نتيجة لعممية النضج كالتعمـ معان  - 

:     صكصان في مرحمة

  0سنكات ( 5-2)الطفكلة المبكرة مف -              أ

 0سنة (12-6)الطفكلة المتأ رة مف -              ب

 

:  النضج كالتعمـ كمراحؿ النمك2-2
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إف النضج في مرحمة الطفكلة المبكرة كالطفكلة المتأ رة يرجع إلى العكامؿ العضكية الدا مية مثؿ - 
 0(الجياز العظمي كالدكراني كالعصبي كباقي أجيزة الجسـ )التطكر في 

لغرض  (األسرة ، المدرسة ، المجتمع)التعمـ يرجع إلى العكامؿ البيئية ال ارجية التي تؤثر في الفرد - 

 0 تعديؿ سمككو

 : العكامؿ البياية الخارجية 2-3

تؤثر في الفرد بغرض تعديؿ سمككو نتيجة قيامو بنكع مف النشاط بشرط أال يككف ىذا التعديؿ قد تـ     

:      نتيجة النضج، ك ىذه العكامؿ ىي

  0األسرة- ن1       
  0المدرسة- ن2      
   0المجتمع- ن3         

تعد تمؾ العكامؿ مف كجية نظر عمماء التربية الصحية ميمة بسبب تأثيرىا في سمكؾ الطفؿ حيث   - 

  0يتعمـ مف  بلليا األنماط السمككية التي تستمر معو طكاؿ حياتو     

فصفات الكذب كالصدؽ كالحب كالكراىية كالنظافة كالقذارة كغيرىا صفات يتعمميا الطفؿ في دركسو   - 

 0    األكلى مف معاممتو مع أفراد أسرتو

إف فيـ الطفؿ في مراحؿ النمك مف  بلؿ العكامؿ البيئية ال ارجية يساعد في رعايتو نفسيان كاجتماعيان    - 

  0     كانفعاليان 

:  النمك الجسمي كتعمـ الميارات2-4

يتعمـ كثيران مف الميارات الحركية في كقت   (الطفكلة المتأ رة  )نبلحظ أف الطفؿ في ىذه المرحمة     - 

 0      قصير نسبيان 

:   أف الطفؿ في ىذه المرحمة يصبح في مقدكره سرعة تثبيت الميارات الحركية الجديدة كىدا بدكره    - 

  0يساعد في عممية التعمـ مف أكؿ كىمة      

يفسر عمماء الفيزيكلكجيا ذلؾ بأف طفؿ ىذه المرحمة يحدث لو تطكر سريع في الجياز العصبي     - 
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 0(بالنسبة لقشرة المخ )       

يرل كثير مف العمماء أىمية ىذه المرحمة في اكتساب قدر كبير مف ال برات الحركية في كقت     - 

  0  قصير     

ينصح باالىتماـ بدركس التربية الرياضية بكصفيا كسيمة إلعداد التبلميذ في األمكر التي تتعمؽ     - 

 0 بالمشكبلت الصحية التي تكاجييـ      

عمى (اجتماعي– ثقافي – رياضي )كما ينصح الم تصكف بزيادة عدد ساعات النشاط المدرسي     - 

 0      أف تستغؿ ىذه األنشطة في إمداد التبلميذ بالمعمكمات كالحقائؽ المرتبطة بصحتيـ كصحة بيئتيـ

يجب أف تستغؿ األنشطة المدرسية بطرائؽ مكافحة األمراض الم تمفة كأساليبيا كاالشتراؾ في     - 

 0 المشاريع الصحية في المجتمع      

  :التربية الصحية كبياة التالميذ- 3

  0تيتـ التربية الصحية ببيئة التبلميذ كبالمشكبلت الصحية في تمؾ البيئة   - 

تعمؿ عمى حث التبلميذ لمتفكير كالمشاركة في الحمكؿ المناسبة كاالشتراؾ في م تمؼ المشركعات    - 

: الصحية التي ترفع المستكل الصحي في البيئة كذلؾ عمى النحك التالي    

  0استغبلؿ المكاقؼ الم تمفة لتكعية التبلميذ كتبصيرىـ بكيفية مكافحة المرض-      أ

لككف التربية الصحية مشتقة مف بيئة التبلميذ كمتصمة بكاقع حياتيـ مما يزيد مف تأثيرىا في    -     ب

 0        عكاطفيـ كمشاعرىـ كبذلؾ يسيؿ تقبميـ كاستجابتيـ ليا

: عند تزكيد التبلميذ بالمعمكمات الصحية ، يجب عمى المعمميف-     ت

  0أال يغفمكا عامؿ البيئة التي يعيشكف فييا كالظركؼ المنزلية لؤلطفاؿ          - 

 0أال يطمبكا مف األطفاؿ ماال تمكنيـ إمكانياتيـ المنزلية مف تنفيذه أك االستجابة لو          - 

استغبلؿ البيئة الصحية في عممية التعمـ كزيادة الكعي الصحي كمناقشة التبلميذ في م تمؼ  -     ث

  0         المشركعات الصحية بالبيئة التي يعيشكف فييا
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: التربية الصحية كحاجات كميكؿ التالميذ- 4

كمما ارتبطت برامج التربية الصحية بحاجات التبلميذ كميكليـ ، كاف إقباليـ عمييا أشد ككانت فرصة -  

  0     نجاحيا أكبر

نستطيع أف نحقؽ الكثير في مياديف التربية الصحية عف طريؽ تمبية حاجاتيـ كميكليـ ألنيا ىي   - 

 0    السبيؿ المباشر إلى عقكليـ

:  ربط التربية الصحية بحاجات التالميذ4-1

: الحاجة إلى العطؼ كحسف المعاممة- أ

      التي يحتاجيا التبلميذ كالتي يكفرىا ليـ المعمـ الناجح في عممو كفي عبلقتو معيـ، لذا يككف أقدر 

  000000      مف غيره عمى تحقيؽ غايات برامج التربية الصحية

: الحاجة إلى النجاح-    ب

       إف التبلميذ محتاجكف إلى  برات النجاح التي تدفعيـ كتشجعيـ عمى استمرار القياـ باألعماؿ 

 0       الم تمفة ، كبتأميف فرص النجاح يكلد النجاح

 إف المراىؽ في ىذه المرحمة يتقبؿ المعمكمات التي ترتبط بمظيره : الحاجة إلى حسف المظير-   ت

      كصحتو كاالىتماـ بغذائو كعمينا إف نستغؿ مثؿ ىذه الفرصة لتزكيده بالمعمكمات الصحية كالثقافة 

 0     الصحية التي مف شأنيا أف تؤثر في سمككو الصحي

 يجب أف يتبع أسمكب العمؿ الجماعي في برامج التربية الصحية  :الحاجة إلى االنتماء-    ث

  0ألف التمميذ يعيش دا ؿ جماعة كالمشركعات       

 التبلميذ الذيف ال ييتمكف بنظافتيـ كال يتبعكف السمكؾ الصحي :الحاجة إلى كسب رضا اآلخريف- ج   

       يككنكف غير مرغكب فييـ مف قبؿ زمبلئيـ كعمى ىؤالء أف يعدلكا مف سمككيـ بغية إرضاء 

 0      اآل ريف كتقديرىـ

 :ربط التربية الصحية بميكؿ التالميذ4-3
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 0الميؿ إلى تقكية الجسـ كالشعكر بالقكة العضمية- ن1    

 0الميكؿ المينية- ن2    

 0الميؿ إلى القراءة كاالطبلع- ن3    

 0الميؿ إلى الجمع كحب االقتناء- ن4   

 0الميؿ إلى الرسـ كالنحت- ن5    

 0الميؿ إلى المعرفة كحب االستطبلع- ن6   

 0الميؿ إلى المحاكاة كالتقميد- ن7   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  :الميؿ إلى تقكية الجسـ كالشعكر بالقكة العضمية 4-2-1

: يجب عمينا أف ُنفيـ التبلميذ أف العكامؿ التي تساعد عمى تقكية الجسـ ىي-

  0التغذية السميمة- ن1                                              

  0العادات الصحية السميمة- ن2                                              

  0النـك كالراحة- ن3                                              

0ممارسة بعض أنكاع النشاط الرياضي- ن4                                                         
   
:  الميكؿ المينية4-2-2

: يجب ربط التربية الصحية بيذه الميكؿ عف طريؽ   - 

  0تكعية التبلميذ بضركرة االىتماـ بالصحة- ن1                                              

  0تناكليـ أنكاع األطعمة المناسبة- ن2                                              

 0ممارستيـ الرياضة لممحافظة عمى القكاـ- ن3                                              

  0االىتماـ بنظافتيـ الش صية- ن4                                              
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:  الميؿ إلى الرسـ كالنحت4-2-5

 0يجب أف يستغؿ ىذا الميؿ عف طريؽ القياـ ببعض األعماؿ الصحية   -

:  الميؿ إلى المعرفة كحب االستطالع4-2-6

 0يستغؿ ىذا الميؿ في إمداد التبلميذ بالمعمكمات كالعادات الصحية السميمة   -

:  الميؿ إلى المحاكاة كالتقميد4-2-7

يجب أف يستغؿ ىذا الميؿ في تقميد المعمـ أك األب في عاداتو الصحية التي تساعد عمى      - 
:    المحافظة الصحة بشكؿ عاـ كػ      

  0المشي- ن1                                  
  0األكؿ- ن2                                   

  0 إلخ0000الجمسة الصحية- ن3                                  

  :التربية الصحية كالمنزؿ كالمجتمع-5

:    يجب أف تكضع احتياجات المنزؿ كالمجتمع في االعتبار عند 

  0تنظيـ برامج التربية الصحية المدرسية- ن1                                     

:   عمى النحك التالي0ا تيار محتكيات البرامج الصحية- ن2                                     

 0 احتياجات صحية في المنزؿ5-1         

 0احتياجات صحية في المجتمع5-2         

 :كتضـ ما يمي: احتياجات صحية في المنزؿ5-1

 0 تكفير حياة عائمية سميمة 5-1-3
 0 مراعاة النكاحي النفسية في معاممة األطفاؿ 5-1-4
  0  تكفير الشركط الصحية في المنزؿ5-1-3

:   تكفير حياة عاامية سميمة5-1-1

          إف الحياة العائمية المستقرة التي يسكدىا السعادة كاليدكء كالعطؼ تؤثر بشكؿ إيجابي  
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  0         في صحة التبلميذ النفسية

:  مراعاة النكاحي النفسية في معاممة األطفاؿ5-1-2    

:         كتتمثؿ في

  0عدـ المفاضمة الكاضحة بيف اإل كة كاأل كات- ن1                   

  0عدـ التدليؿ الزائد- ن2                   

 0عدـ القسكة التي تؤدم إلى اإلضرار بيـ أك التي تكلد العقد النفسية لدييـ- ن3                   

:  كيتحقؽ ذلؾ بػ: تكفير الشركط الصحية في المنزؿ5-1-3   

  0النظافة- ن1                      

  0االتساع- ن2                     

  0االضاءة- ن3                     

  0د كؿ الشمس- ن4                    

 0 إلخ000الت مص مف القمامة كالفضبلت- ن5                    

 0       كىذا بدكره يساعد عمى إكساب التبلميذ العادات الصحية

:  احتياجات صحية في المجتمع5-2

 0تكفير المياه النقية كالت مص مف القمامة كالفضبلت بالطرؽ السميمة 5-2-1      

   0صحة األغذية كفحصيا5-2-2     

 0 األمف كالسبلمة كالكقاية مف الحكادث5-2-3    

 0 كاألغبرة كأثرىا في صحة االنساف إيجاد حمكؿ لمشكمة الغازات5-2-4    

 0 تكفير اإلمكانات البلزمة لممارسة بعض ألكاف النشاط التركيحي5-2-5    

: تكفير المياه النقية كالتخمص مف القمامة كالفضالت بالطرؽ السممية كيجب أف5-2-1    

تيتـ البرامج المدرسية بإيضاح أىمية ىذه االحتياجات كاأل طار التي تنشأ نتيجة - ن1              
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 0                 اإلىماؿ في ىذه الشركط

:   صحة األغذية كفحصيا5-2-2    

  0كنظافتيمايجب أف يدرؾ التبلميذ أىمية سبلمة الطعاـ كالشراب - ن1       

طريقة لمكقاية مف األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ  نظافتيماتعد سبلمة الطعاـ كالشراب ك- ن2      

 0          الطعاـ كالشراب

:   األمف كالسالمة كالكقاية مف الحكادث5-2-3    

 0مشكمة الحكادث في المجتمع- ن1:               تبصير التبلميذ بمدل أىمية

 0مسبباتيا- ن2                                              

    0ما يجب إتباعو لمحد كالكقاية منيا- ن3                                              

:  كاألغبرة كأثرىا عمى صحة االنسافالغازات5-2-4   

: يؤثر كؿ مف           

  0انتشار الغبار التي تنقميا الرياح                         - 

 0انبعاث الغازات السامة مف المصانع كالسيارات كالحرائؽ                         - 

  0                           عمى صحة االنساف

:  مثؿ: تكفير اإلمكانات الالزمة لممارسة بعض ألكاف النشاط التركيحي5-2-5   

  0التركيح الرياضي                       - 

  0 إلخ0000التركيح الثقافي                  - 

:  كيجب إظيار أىمية تكفير ىذه التركيحات في مساعدة األفراد عمى

  0تحسيف صحتيـ- ن1                      

 0شغؿ أكقات فراغيـ بما يعكد عمييـ كعمى المجتمع بالفائدة- ن2                      

: التربية الصحية كالعمميات العقمية العميا- 6
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ىي تمؾ األشياء التي يتميز بيا اإلنساف عف الحيكاف ألنو أرقى  : العمميات العقمية     - 

 0       الم مكقات في سمـ التطكر

  0يتميز عقؿ اإلنساف بالقدرة عمى القياـ بعمميات عقمية معقدة تفرؽ بينو كبيف الحيكاف     - 

:  التذكر كالنسياف6-1

  0ىك إظيار الدالالت عمى التأثر بشيء مف الماضي: التذكر6-1-1

:  يتميز التذكر بػ6-1-1-1

  0قد يككف ىذا التذكر كامبلن أك غير كامؿ- ن1                

  0ت تمؼ نسبة ىذا التذكر مف فرد آل ر- ن2                

  0ت تمؼ نسبة التذكر في الفرد نفسو طبقان لعكامؿ كثيرة- ن3                

 

 0 ىك عدـ إظيار الدالالت عمى التأثر بشيء مف الماضي:النسياف6-1-2

: يتميز النسياف بػ6-1-2-1

  0ت تمؼ درجة النسياف عند اإلنساف مف مادة أل رل يتعمميا الفرد- ن1              

كمما كانت المادة التي يتعمميا الفرد ذات معنى كتحتؿ أىمية بالنسبة لو فإف - ن2              

  0                   سرعة نسيانيا تككف أقؿ

  0إف المقاطع التي ال معنى ليا ، سرعة نسيانيا كبيرة- ن3              

  

: أسباب النسياف6-1-2-1

  0النسياف لعدـ االستعماؿ- ن1          

 0النسياف بالكؼ المضاد الذم يتكلد نتيجة التعب أك األلـ الذم يمحؽ بالجسـ- ن2          

    0النسياف لكجكد دافع- ن3          
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: التذكر كالنسياف كالتربية الصحية6-1-2-2

  0كمما كانت الفرصة مييأة لتكرار ممارسة العادات الصحية قمت عممية النسياف ، كزاد تذكرىا- 

كمما تييأت الفرص تمك الفرص لمتعرؼ عمى المشكبلت الصحية كاألمراض المعدية كأعراضيا  - 

  0  كطرائؽ مكافحتيا ساعد ذلؾ عمى تذكرىا

مداد اإلفراد بالمعمكمات الصحية عمى تذكرىا-   0يساعد زيادة نشر الكعي الصحي كا 

: اإلحساس-6-2

  0ىك أبسط عممية نفسية  - 

  0النعكاس العكامؿ ال ارجية كالدا مية التي تؤثر في االنساف - 

  0كالتي تؤثر تأثيران مباشران في حكاسو - 

:  كيؼ نحس بكؿ ما يدكر حكلنا6-2-1

  0نست دـ طرقان م تمفة لمتعرؼ عمى األشياء مف حكلنا كاإلحساس بيا-    

يست دـ اإلنساف العيف أك األذف أك األنؼ أك المساف أك الجمد لنقؿ إحساسات البصر أك السمع   - 

  000    أك الشـ أك التذكؽ أك الممس ك األلـ

  0يحس اإلنساف بأشياء تأتي إليو مف  ارج جسمو، أم مف البيئة ال ارجية - 

 0يحس اإلنساف بأشياء تأتي إليو مف دا ؿ جسمو، أم مف البيئة الدا مية - 

تشكؿ أعضاء الحس لدل اإلنساف المنافذ الرئيسية التي تكصؿ إليو المؤثرات الم تمفة كبدكنيا  - 

 0   ال يتفاعؿ مع بيئتو تفاعبلن سميمان 

 : التربية الصحية كالحكاس6-2-2

  0تست دـ الحكاس لمتعرؼ عمى كؿ ما يدكر في البيئة ال ارجية في مجاؿ التربية الصحية  - 

كفيما يتعمؽ بالصحة كالتربية الصحية فرؤية أك سمع شيء  اص عف انتشار مرض أك كباء  - 

زاء مجتمعو الذم يعيش      في المجتمع يجعؿ الفرد قادران عمى التصرؼ الصحيح إزاء نفسو كا 
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 0   فيو لمقضاء عمى ىذا المرض

إف إحساس الفرد باأللـ أك الصداع أك ارتفاع الحرارة أك غيرىا يدعكه إلى عرض نفسو عمى  - 

 0  الطبيب لعمؿ البلـز في الكقت المناسب

:  اإلدراؾ6-3

  0ىك عممية تتضمف التأثير في األعضاء الحسية بمؤثرات معينة        - 

  0كيقـك الفرد بإعطاء تفسير كتحديد ليذه المؤثرات       - 

  0كتسمى عممية التفسير كالتحديد اإلدراؾ       - 

:  تفسير الفرد لممؤثرات عمى األعضاء الحسية  يتكقؼ عمى6-3-1

  0عمى المؤثرات نفسيا- ن1       

  0عمى الفرد نفسو تبعان التجاىات الفرد ك براتو كقيمو كذكرياتو- ن2       

  0عمى أفكار الفرد كثقافتو كدكافعو- ن3       

  0تفاعؿ الفرد مع بيئتو االجتماعية التي عاش فييا- ن4      

:  اإلدراؾ كالتربية الصحية6-3-2

  0عممية اإلدراؾ تمثؿ جانبان ميمان في مجاؿ التربية الصحية     - 

كمما أدرؾ أفراد المجتمع المشكمة الصحية التي تيددىـ ك طرىا عمى حياتيـ ، كانكا أكثر     - 

  0     تعاكنان كفاعمية لمقضاء عمييا كالعكس بالعكس

:  التصكر6-4

  0ىك انعكاس األشياء التي سبؽ لمفرد إدراكيا كالتي تؤثر فيو لحظة تصكرىا     - 

  0يككف التصكر أقؿ في درجة الكضكح عف اإلدراؾ     - 

  0يتميز التصكر بعدـ الثبات ككذلؾ بالتغير مف كقت آل ر     - 

:  أىمية التصكر في حياة األفراد6-4-1



   

- 719-  

 

  0 يقكـ التصكر بدكر ميـ في حياة األفراد إذ بدكنو يصبح الفرد مرتبطان باألشياء المجردة فقط

:  أنكاع التصكر6-4-2

  0تصكر بصرم- ن1     

  0تصكر سمعي- ن2     

  0تصكر لمسي- ن3     

  0تصكر حركي- ن4     

 0تصكر ألكثر مف نكع كلكف تككف السيادة لنكع كاحد ُيعرؼ التصكر باسمو- ن5     

:  التصكر كالتربية الصحية6-4-3

إف التصكر يفيد في برامج التربية الصحية مف  بلؿ جعؿ الفرد يصبح أكثر تحمسان كتقببلن         - 
 0        لبرامج التربية الصحية كمشركعاتيا في المجتمع 

يجابية كأكثر التزامان بينو كبيف نفسو بممارسة السمكؾ الصحي-           0يصبح الفرد أكثر تعاكنان كا 
يمكف لمفرد أف يتصكر كيؼ تككف الحياة إذا ما انتشرت األكبئة كاألمراض المعدية بشكؿ        - 

  0         ييدد الحياة
  0يجب مكافحة الذباب كبعض الحشرات كالقضاء عمييا ألنيا عكامؿ انتقاؿ األمراض       - 
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الفصؿ الرابع 

مبادئ التربية الصحية 

      
 

 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف  :األغراض السمككية

  0ُيعدد أغراض التربية الصحية-1

  0يذكر صفات أغراض التربية الصحية-2

  0مككنات التربية الصحية- ن1: ينظـ ضمف جدكؿ مصمـ كؿ مف - 3

  0مثاؿ عف كؿ مككف- ن2                                           

 0يشرح كيفية القياـ بتصميـ رسالة في التربية الصحية -4

 0ُيحدد مجاالت التربية الصحية -5

  0يكضح بمثاؿ يأتي بو عف كؿ مجاؿ مف مجاالت التربية الصحية-6

  0يميز العبارة الدالة عمى تعريؼ المربي مف بيف مجمكعة مف العبارات -13
  0يذكر مما يتألؼ الفريؽ الصحي لمرعاية الصحية- 8

   0 أماموأسمائيا مكجكدةي تار الفئات التي تقـك بميمة التربية الصحية مف بيف مجمكعة فئات - 9

  0ُيشير إلى متطمبات المربي مف بيف مجمكعة عبارات أمامو- 10

 0ُيبيف المقصكد بالمتمقي- 11

  0ُيعدد أنكاع المتمقيف- 12
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  0ُيكضح المزايا التي يجب أف يعرفيا المربي عف المتمقيف- 13

 0ُيعرؼ الرسالة الصحية- 14

 0يذكر متطمبات الرسالة الصحية- 15

 0يشرح ما ىي مسؤكلية التربية الصحية- 16

   0ُيميز األطراؼ المسؤكلة عف التربية الصحية عف األطراؼ المسؤكلة في مجاالت أ رل- 17

عدادىما- 18  0ُيعمؿ سبب إرشاد األبكيف كا 

 

: المكضكعات األساسية

 0المقدمة- 1

 0 التربية الصحيةغراضأ- 2

  0 إثارة اىتماـ الناس بالصحة كجعميـ يقدركنيا بصفتيا شيئان ثمينان يستحؽ ذلؾ2-1      

 0 جعؿ الناس يشعركف بمشكبلت صحة المجتمع كحاجاتو 2-2          

 0  مؽ كعي صحي لدل العمـك 2-3          

  0 تعميـ الناس ماذا يستطيعكف أف يفعمكا 2-4          

   0صفات أغراض التربية الصحية2-1    

  0تصميـ رسالة التربية الصحية- 3

  0طريقة تصميـ رسالة التربية الصحية 3-1
 0عناصر التربية الصحية كمجاالتيا- 4

  0 النظافة الش صية4-1

  0 العادات الصحية السميمة4-2

  0 اتباع مبادئ العيش الصحي4-3
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  0 التربية الغذائية4-4

  0 التربية الجنسية4-5

  0 التربية عمى تدابير األماف4-6

  0 التربية فيما يتعمؽ بالمراضة4-7

  0 التربية الصحية النكعية4-8

 الفئات المينية  4-8-1     

  0 األميات4-8-2     

  0 المتعاممكف مع الغذاء4-8-3     

 0مككنات التربية الصحية- 5

  0 المربي5-1   

 العاممكف الطبيكف  5-1-1       

 المساعدكف الطبيكف  5-1-2       

   0 العاممكف في مجاالت ذات صمة بالصحة5-1-3       

  0أ  متطمبات المربي- 5-1    

  0الكفاءة            -

  0الش صية            -

  0السمكؾ الصحي            -

  0 المتمقي5-2    

 0 األفراد5-2-1         

 0 المجمكعات5-2-2         

  0 العائبلت5-2-3         



   

- 723-  

 

  0 المجتمع بشكؿ عاـ5-2-4         

  0 مزايا المتمقيف5-2-4-1              

 0 الرسالة5-3    

  0 متطمبات الرسالة5-3-1         

  0مسؤكلية التربية الصحية-6

  0 األطراؼ المسؤكلة عف التربية الصحية في المجتمع6-1  

 0(المنزؿ ) األسرة6-1-1      

 0 المدرسة6-1-2      

 0 المجتمع6-1-3      

  0مقدمك ال دمات الصحية 6-1-4
  0منظمات المجتمع  6-1-5
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 :المقدمة-1

 :إف مبادئ التربية الصحية التي سنتكمـ عمييا بالتفصيؿ في ىذا الفصؿ ىي

  0أغراض التربية الصحية- 

  0تصميـ رسالة التربية الصحية- 

  0عناصر كمجاالت التربية الصحية- 

  0مككنات التربية الصحية- 

  0مسؤكلية التربية الصحية- 

: أىداؼ التربية الصحية-2

إثارة اىتماـ الناس بالصحة كجعميـ يقدركنيا بكصفيا شيئان ثمينان يستحؽ ذلؾ  -       أ

:           عف طريؽ

 0إعطائيـ معرفة كاضحة كمبسطة لمحدداتيا كمتطمباتيا- ن1                  

: جعؿ الناس يشعركف -      ب

  0بمشكبلت صحة المجتمع كالعكامؿ المساعدة عمى نشكئيا ككيؼ يتـ تدبيرىا- ن1           

 0بحاجات صحة المجتمع ككيؼ يمكف إشباعيا - ن2          

:  مؽ كعي صحي لدل العمكـ يككف ضركريان مف أجؿ-     ت

 0تغيير المكاقؼ كالممارسات التقميدية ال اطئة فيما يتعمؽ بالصحة- ن1          

  0تحفيز العمـك إلتباع سمكؾ صحي سميـ كممارستو- ن2          

 0تعميـ الناس ماذا يستطيعكف أف يفعمكا كأفراد كأسر كمجتمعات لتحسيف صحتيـ-     ث

 : صفات أغراض التربية الصحية2-1   

:        تتصؼ بمجمكعة مف المزايا ىي

   0كاقعية ال تستعصي عمى التحقيؽ- ن1     
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  0يمكف الكصكؿ إلييا باإلمكانات المتاحة- ن2     

  0يجب أف تككف محددة بعبارات كاضحة كمفيكمة كال لبس فييا- ن3     

  0مرتبطة بشكؿ كثيؽ بالمشكمة التي تكضع مف أجؿ التعامؿ معيا- ن4      

  0قابمة لمقياس- ن5     

  0مرتبطة بالزمف ليتـ بسيكلة كيسر تقييـ مسيرة التقدـ عمى طريؽ تحقيقيا- ن6     

: تصميـ رسالة التربية الصحية-3

  0إف الحقائؽ العممية ىي غالبان لمم تصيف      - 

 0كيمكف أحيانا تكضيح ىذه الحقائؽ لؤلسر كالمجتمعات      -

  0كنحتاج عادة لتطكير الحقيقة كصياغتيا في رسالة  اصة لتككف مفيدة لمناس      -

: كتعطي مف  بلؿ الرسالة نصيحة لذلؾ فيي    -

  0تقترح شيئان عمى الناس أف يفعمكه- ن1     

  0تكضح ليـ لماذا يجب عمييـ فعؿ ذلؾ - ن2     

  0تحاكؿ التغمب عمى األسباب الشائعة لعدـ فعؿ ذلؾ- ن3     

  0تحاكؿ إعطاء النصيحة بطريقة مثيرة لبلىتماـ كمقبكلة كمناسبة مع ثقافة المجتمع- ن4     

  0ُيستيدؼ بيا عادة مجمكعة معينة مف الناس- ن5     

: طريقة تصميـ رسالة التربية الصحية3-1   

 0يتبع في تصميـ رسالة التربية الصحية مراحؿ منيجية       - 

: كترتكز مراحؿ تصميـ رسالة التربية الصحية عمى أسس عممية كىي       - 

  0صياغة الحقيقة بشكؿ رسالة بسيطة - ن1     

ا تبار الرسالة قبؿ تعميميا الكتشاؼ فيما إذا كاف الناس قادريف عمى فيميا كفعؿ  - ن2     

  0         ما تطمبو منيـ
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إعادة كتابة الرسالة كفقان لممستجدات كالقياـ با تبارىا مرات متعددة حتى تصبح صحيحة كما  - ن3    

  0        ىك مطمكب

: عناصر التربية الصحية كمجاالتيا-4

 0تتعمؽ مجاالت التربية الصحية بنكاحي الحياة المتنكعة- 

  0كتناقش مف  بلؿ برامجيا كمناىجيا مكاضيع م تمفة كشاممة- 

: كتغطي بشكؿ عاـ المكاضيع كالمجاالت التالية- 

النظافة الش صية -      أ

 0العادات الصحية السميمة-     ب

 0اتباع مبادئ العيش الصحي-     ت

 0التربية الغذائية-     ث

 0التربية الجنسية-    ج

 0التربية عمى تدابير األماف-     ح

 0التربية بما يتعمؽ بالمراضة-    خ

 0التربية الصحية النكعية-    د

  0نظافة األجزاء الم تمفة لمجسـ- ن1:  كتشمؿ:النظافة الشخصية-    أ

    0                                         مثؿ الفـ كاألسناف كغسؿ اليديف عند الضركرة

  0تنظيؼ الثياب- ن2                                    

: كىي: العادات الصحية السميمة- ب

: العادات الم تمفة التي تتـ ممارستيا مف  بلؿ النشاطات اليكمية مثؿ  

 0استعماؿ مناديؿ نظيفة لممفرزات التنفسية- ن1              

 0غمي الحميب غير المبستر قبؿ االستيبلؾ- ن2             
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 0الغسيؿ الجيد لم ضار بمياه جارية- ن3             

  0عدـ استعماؿ األدكات كالفكط بشكؿ مشترؾ مع اآل ريف- ن4             

 0عدـ فرؾ العينيف باأليدم غير النظيفة- ن5             

 :كىي:إتباع مبادئ العيش الصحي-ت

         0تنظيـ ساعات العمؿ كالراحة لتجنب الشدة كالتعب - ن1    

         0ممارسة التماريف المناسبة كالمشي يكميان في اليكاء الطمؽ- ن2    

 0ساعات كافية لنكـ مريح- ن3    

 0االستر اء بعد الطعاـ كالنشاطات الجسدية- ن4    

 0الترفيو كممارسة اليكايات لترقية الصحة الجسدية كالعقمية كالت مص مف الضغط كالشدة- ن5    

                                  0تجنب العادات المؤذية كاإلدماف بما في ذلؾ تد يف السجائر الكحكؿ،كالم درات- ن6   

 :                    يتـ فييا:   التربية الغذااية-ث 

 تعريؼ األفراد بالغذاء الصحي المتكازف الذم يجب عمييـ تناكلو ك يشتمؿ عمى أغذية حيكانية  -
  0كأ رل نباتية

 نشر الكعي الغذائي مف  بلؿ بياف السمككيات الصحيحة في تناكؿ الغذاء كاالبتعاد عف   -
  0       السمككيات الغذائية ال اطئة 

:  التربية الجنسية-  ج

  0كيتـ التعامؿ معيا حسب تقاليد المجتمع كأ بلقياتو               - 

  0إنيا مدعكمة بالثقافة الدينية مف أجؿ الفضيمة ضمف الحياة األسرية المريحة              - 

   التي يجب اتباعيا في المسكف كالمدرسة كالعمؿ كأيضان التربية عمى تدابير األماف- ح

:  إعطاء  مفية المعرفة األساسية لممرض كىي:التربية بما يتعمؽ بالمراضة- خ

  0األسباب الطبيعية كعكامؿ ال طر أك العكامؿ المؤىبة- ن1                  

  0طرائؽ االنتقاؿ في حالة األمراض السارية- ن2                  
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  0الكقاية مف األمراض ك صكصان الكسائؿ الش صية - ن3                  

التظاىرات الباكرة كالعبلمات المنبية مف أجؿ طمب الرعاية  - ن4                  

  0                      الصحية في الحاؿ بغض النظر عف الشدة كعدـ محاكلة التدبير الذاتي

: ُتعطى لفئات  اصة كتحت ظركؼ معينة، مثؿ: التربية الصحية النكعية- د

  0الفئات المينية                                                              - 

  0األميات-                                                               

     0األش اص المتعامميف مع الغذاء                                                              - 

 :الفاات المينية-1 

 0     ىـ العاممكف بالصناعة كالميف األ رل التي يمكف أف تتعرض لم اطر صحية مينية

:       كالتربية المكجية ليده الفئات تككف مف أجؿ

التربية مف أجؿ الحماية الش صية ضد حكادث العمؿ كاألمراض                           - 

 0                           المينية، كالتدابير ال اصة بالسبلمة المينية

التدريب مف أجؿ اإلنجاز اآلمف لمعمؿ ككيفية استعماؿ أجيزة                          - 

  0                          األماف كالمحافظة عمييا

:                    األميات- 2  

 0التربية الصحية ىنا ذات قيمة مف أجؿ صحة األـ كالجنيف كالطفؿ كالعائمة              - 

: ُتعطي التربية الصحية لؤلميات العناصر التالية-               

 0العناصر العامة لمتربية الصحية- ن1                               

 0متطمبات صحة الجنيف كناتج الحمؿ المفضؿ- ن2                               

عكامؿ  طر الحمؿ ككيؼ يمكف تجنبيا كالعبلمات المنبية  - ن3                               

                                        0                                   مف أجؿ طمب االستشارة الطبية المبكرة



   

- 729-  

 

 0التربية الغذائية مف أجؿ تغذية األـ كالطفؿ كالدعـ القكتي- ن4                              

 0تبياف فكائد تنظيـ األسرة كممارسات تحديد النسؿ- ن5                              

: المتعاممكف مع الغذاء-3  

 :الذيف يعممكف مف أجؿ          - 

العدكل المنتقمة بكساطة الغذاء ككيؼ يمكف لمعضكيات الممرضة أف تصؿ  - ن1           

 0               لمغداء بما في ذلؾ دكر التعامؿ مع الغذاء في حدكث التمكث

            0المبادئ العامة لئلصحاح الغذائي كمتطمبات مصدر الغذاء العمكمي الصحية- ن2          

 0كيفية ممارسة التعامؿ النظيؼ مع الغذاء- ن3          

 :مككنات التربية الصحية- 5

ليست التربية الصحية في الكقت الحاضر كظيفة قائمة بذاتيا كلكنيا مدمجة ضمف     - 

 0     النشاطات الكظيفية الم تمفة لميف متنكعة

كالتربية الصحية إحدل مياـ العامميف في مجاؿ ال دمات الصحية ك صكصان أعضاء     - 

:       الفريؽ الصحي لمرعاية الصحية األكلية المؤلؼ مف 

  0مثاؿ األطباء:العامميف الطبييف - ن1       

  0مثاؿ الممرضات،القاببلت،الزائريف الصحييف : المساعديف الطبييف- ن2       

  0العامميف ذكم صمة بالصحة مثؿ العامميف االجتماعييف- ن3       

: يمكف لمتربية الصحية أف تككف إحدل مياـ الفئات التالية  - 

  0طبلب الطب كالتمريض كالعمؿ االجتماعي- ن4      

 0العامميف في المدارس مثؿ المعمميف،الممرضة،العامؿ االجتماعي- ن5      

  0قادة المجتمع كاألش اص المؤثريف  صكصان في المناطؽ الريفية- ن6      

 :لمتربية الصحية ثالثة مككنات رايسية ىي- 
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الرسالة الصحية  - المتمقي      - مربي                                         - 

 0ىك المسؤكؿ عف إعطاء الرسالة التربكية لممتمقيف- : المربي5-1 

  0كىك الش ص الذم ُيعد  صيصا ألداء عمؿ التربية الصحية        - 

 : متطمبات المربي5-1-1    

  :الكفاءة-           أ

يجب أف ُيعد المربي كيدرب مف أجؿ العمؿ ميما كانت مؤىبلتو كعممو               - 

 0               الميني

يجب أف يككف لديو ال مفية المعرفية كالسمككية األساسية عف صحة المجتمع                - 

 0                كاألسرة ،كالعمـك النفسية كالسمككية كعمـ المجتمع

:  الشخصية-         ب

  0يجب أف يككف المربي محبكبان كمؤثران                     - 

 0ميتمان بعممو أم يككف لو مكقؼ إيجابي منو            - 

: السمكؾ الصحي-ت       

  0يجب أف يتبع المربي سمككان صحيحان                    - 

  0يبدم مثاالن جيدان عمى التعميمات كالنصائح التي يعطييا                  - 

عندما يناقش م اطر التد يف كيطمب اإلقبلع عنو، يجب أف يككف  :                     مثاؿ

  0                           غير مد ف

: المتمقي5-2

: المستيدفكف مف العممية التربكية الصحية كيمكف أف يككنكا: ُيعرؼ المتمقكف بأنيـ       

  000000حالة مرضية تزكر طبيبان : األفراد - ن1             

 0تبلميذ المدارس: 1مثاؿ: المجمكعات- ن2             
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 0العماؿ في المصانع: 2                                مثاؿ

  0العائبلت  بلؿ الزيارات المرضية- ن3             

  0المجتمع بشكؿ عاـ- ن4             

:  المزايا التي يجب أف يعرفيا المربي عف المتمقي5-2-1        

 مف أجؿ أف ينجح المربي في أداء عممو يجب أف يعرؼ المزايا اآلتية عف                  

:                 المتمقي

  0المينة، التعميـ ، ظركؼ الحياة ، الثقافة ، العادات كالتقاليد- ن1                 

-    الحكافز ، المكاقؼ ، كالسمكؾ المتعمؽ بالرسالة التعميمية- ن2                 

  : فكااد معرفة مزايا المتمقي5-2-2        

تساعد عند مكاجية حالة سمكؾ  اطئ أك غير مفضؿ مما يتطمب عممية  - ن1             

 0                 التغيير

إف التغيير يتطمب التعامؿ مع الحكافز كالمكاقؼ كتدبيرىا بكساطة الرعاية  - ن2              

   0                  كالتربية الصحية لممجتمع

إحداث التجديد الذم يعتبر عممية إلقناع الناس بتغيير السمكؾ غير المفضؿ  - ن3             

  0                 إلى سمكؾ صحي سميـ

:  كىي مادة التربية الصحية التي يتـ نقميا لتصؿ إلى جميع المستيدفيف : الرسالة5-3

  0كالجماعات في المجتمع                 األفراد

:  متطمبات الرسالة5-3-1   

: البيانات المعطاة يجب أف- ن1          

  0تككف صحيحة ، دقيقة ، كمقبكلة-                                أ 

  0كصفاتيا ال تتناقض مع تقاليد كأ بلقيات كثقافة المجتمع-                               ب
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كاضحة ، كمناسبة لمعمر كالتعميـ كالقدرات العقمية كالبيئة االجتماعية  : مفيكمة- ن2          

  0             لممتعمميف

  0(تجذب انتباىيـ كحماسيـ )متكافقة مع حاجات المتمقيف - ن3         

التركيز عمى كقائع الحالة المكضكعية كالجكانب الساطعة لمسمكؾ الصحي  - ن4         

            السميـ، تقدـ عبلمات السمكؾ السيئ دكف تض يـ كدكف حقائؽ غير مؤكدة لتجنب  

 0            العكائؽ كاالرتباؾ كاآلثار الم يفة

: مسؤكلية التربية الصحية- 6

 0مسؤكلية التربية الصحية مسؤكلية جماعية كليست مسؤكلية فردية                        - 

:  األطراؼ المسؤكلة عف التربية الصحية في المجتمع6-1

عممية التربية لذا يجب إرشاد األبكيف   (نحك )ليا المسؤكلية األكلى تجاه : األسرة-ن1   

 :                إلعدادىـ مف أجؿ

  0الكعي الصحي لمتطمبات كاستيفاء صحة األسرة-                                    أ

 0السمكؾ الصحي السميـ-                                    ب

  0 تعد استمراران كدعمان لمتربية الصحية التي بدأت في األسرة:المدرسة- ن2

:  تدعـ التربية الصحية لمعمـك بتطكر المجتمع كيككف ذلؾ بػ:المجتمع- ن3

  0البيئة الصحية النظيفة - ج
 : ظركؼ العيش المؤاتية كالتي  - ح

  0تؤمف التسييبلت مف أجؿ العادات الصحية السميمة                                   - 

  0تعطي مثاالن لمنظافة                                   - 

  :مقدمك الخدمات الصحية - ن4

:    ىـ السمطات الصحية التي يقع عمى عاتقيا مسؤكلية كؿ مف
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 0ت طيط                           - 

 0تنفيذ                           - 

 0تقييـ ال دمات الصحية األساسية بما في ذلؾ التربية الصحية                           - 

  0 تشارؾ في تنفيذ  دمات العمـك بما فييا التربية الصحية:منظمات المجتمع- ن5   
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الفصؿ الخامس 

طرااؽ كأساليب التربية الصحية 

 

                                      
 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف : األغراض السمككية

  0ُيعدد طرائؽ التربية الصحية التي تنقؿ بكاسطتيا رسائميا لممتمقيف- 1

  0يشرح كيؼ تتـ الطريقة الش صية - 2

  0ُيحدد مناسبات الطريقة الش صية- 3

  0يبيف كيؼ يتـ التكاصؿ بيف المربي كاألفراد- 4

 0يكضح كيؼ يتـ الفحص الطبي- 5

  0يأتي بمثالييف عف الفحص الطبي الدكرم- 6

 0يشرح كيؼ تتـ الزيارات المنزلية- 7

 0يأتي بمثالييف عف الزيارات المنزلية- 8

 0ُيعدد طرائؽ تكاصؿ المربي مع المجمكعات الطبلبية- 9

  0ُيعرؼ المحاضرات- 10

 0يأتي بمثاليف عف أنكاع المحاضرات التي تتـ مف أجؿ التكاصؿ بيف المجمكعات-11

  0ُيعرؼ الندكات- 12
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 0يكضح مزايا الندكات - 13

 0يأتي بمثاليف عف الممارسة الكتساب ال برة مف الكاقع- 14

  0يعدد متطمبات المادة اإلعبلمية - 15

  0يذكر أشكاؿ اإلعبلـ- 16

  0ُيعرؼ البث اإلذاعي- 17

 0ي تار تعريؼ البث المرئي مف بيف مجمكعة تعريفات مكجكدة أمامو- 18

  0يقارف ضمف جدكؿ ينظمو  بيف أنكاع كسائؿ اإلعبلـ داعمان إجابتو بمثاؿ عف كؿ نكع- 19

 0ُيكضح كيؼ يقكـ البث اإلذاعي كالمرئي بالتربية الصحية- 20

شراكو- 21  0يفسر كيؼ تتـ مشاركة المجتمع في التربية الصحية كا 

 

: المكضكعات األساسية

 0المقدمة-1

 0الطريقة الش صية-2

 0 مناسبات الطريقة الش صية 2-1

 0التكاصؿ مع األفراد2-1-1      

  0 الفحص الصحي2-1-1-1              

 0 ال دمة السريرية0                    

 0 الفحص الطبي الدكرم0                    

 0 الفحص الطبي لتبلميذ المدارس المستجديف0                    

 0(قبؿ تعييف العماؿ) الفحص قبؿ االست داـ 0                    

 0 الزيارات المنزلية2-1-1-2            
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 0  بلؿ الحمؿ0                     

 0  دمة تنظيـ األسرة كتحديد النسؿ0                     

   0 العبلج المنزلي لحاالت التدرف الرئكم0                     

       0 التكاصؿ مع المجمكعات2-1-2    

   0المحاضرات2-1-2-1            

  0 محاضرات صحة العمـك كصحة األسرة أك صحة المجتمع0                       

  0 الت طيط لمحاضرات بمكاضيع مدرسية م تمفة0                       

  0 الندكات2-1-2-2           

  0مزايا الندكات                       - 

  0 الممارسة الكتساب ال برة2-1-2-3          

 0(المنازؿ ، دكر الحضانة، المدارس االبتدائية )تدريب األطفاؿ في               - 

                              0كالمجتمع تدريب حقمي لمطبلب كالعامميف الذيف يستعدكف لتقديـ ال دمات الصحية لؤلسر            - 

  0طريقة كسائؿ االعبلـ-3

  0 متطمبات المادة اإلعبلمية3-1   

 0 اإلعداد3-1-1           

 0 التقديـ3-1-2          

  0 التقييـ3-1-3          

  0 أشكاؿ اإلعبلـ3-2     

 0 البث اإلذاعي كالمرئي3-2-1          

  0 الكممة المكتكبة3-2-2          

  0 السينما كالمسرح3-2-3          
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  0 الكسائؿ التعميمية المساعدة3-2-4          

  0 الممصقات3-2-5          

 0 تصنيؼ كسائؿ الئلعبلـ3-3     

 0 الكسائؿ البصرية3-3-1          

 0 الكسائؿ السمعية3-3-2          

  0 الكسائؿ السمعية البصرية3-3-3          

  0مقارنة بيف الطريقتيف األساسيتيف لمتربية الصحية-( ن3-ن2) 

  0 قيمة الطريقة الش صية1 (- ن3-ن2     ) 

 0 قيمة كسائؿ اإلعبلـ الم تمفة2 (- ن3-ن2    ) 

شراؾ المجتمع- 4   0مشاركة كا 

 0 منظمات المجتمع4-1   

  0 إثارة اىتماـ الناس بأكجو الحياة الصحية4-1-1       

  0 جعؿ الناس يشعركف بمشكبلتيـ الصحية ال اصة كحاجاتيـ4-1-2       

  0 حفز الناس لقبكؿ ال دمات الصحية المتاحة كاالنتفاع بيا4-1-3       

 0 قادة المجتمع4-2  

   0 إقناعيـ ببرامج صحة المجتمع المنفذة4-2-1       

 0 تجنب المكاقؼ السمبية 4-2-2       

 0 الش صيات المؤثرة في المجتمع4-3  

عطائيـ المعرفة كاإلرشاد كالممارسة-4-3          0إعداد برامج تدريبية مناسبة ليـ كا 

  0تزكيدىـ بالمعدات كالمكاد المعقمة كالتسييبلت األ رل4-3-2        

 0 كضعيـ تحت المراقبة المستمرة لتقييـ أعماليـ4-3-3        
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:   المقدمة-1

: تنقؿ رسالة التربية الصحية لممتمقيف مف  بلؿ    

 0طريقتيف أساسيتيف ىما الطريقة الش صية كطريقة كسائؿ اإلعبلـ- 

شراؾ المجتمع)الطريقة التطبيقية -  0(مشاركة كا 

 0كتسمى بطريقة كجيان لكجو مف  بلؿ الكممة:الطريقة الشخصية- 2

 0كتتميز ىذه الطريقة بكجكد المربي كالمتمقي كمييما كجيان لكحو في المكاف نفسو          - 

  0تجرم مناقشات حرة ككبلـ بيف المربي كالمتمقي         - 

:  مناسبات الطريقة الشخصية2-1

                   0 التكاصؿ مع األفراد 2-1-1           

  0 التكاصؿ مع المجمكعات2-1-2          

فقط في   (المتمقي)كفييا يمتقي المربي مع فرد كاحد :  التكاصؿ مع األفراد2-1-1      

  0                                       أكقات الفحص الطبي ، ك بلؿ الزيارات المنزلية

: كيشمؿ: الفحص الطبي-           أ

: يقدـ فييا الطبيب: ال دمة السريرية أك العبلجية- ن1           

  0الرعاية الطبية                                              - 

  0كُتعطى النصائح كالتعميمات                                              - 

 0كيجيب الطبيب عف التساؤالت التي تطرح عميو                                             - 

: كيتـ ذلؾ عند:الفحص الطبي الدكرم- ن2          

  00000زيارة األـ لمركز رعاية األمكمة كالطفكلة              - 

       0الفحص الطبي لتبلميذ المدارس عند د كليـ المدرسة كدكريان بعد ذلؾ            - 

  000قبؿ تعييف العماؿ الصناعييف الفحص قبؿ الزكاج )الفحص قبؿ االست داـ             - 
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التي تتـ مف قبؿ الممرضة ،الزائر أك الزائرة الصحية ، كالعاممكف  الزيارات المنزلية، -ب   

 :كتتـ  بلؿ :      االجتماعيكف في العديد مف البرامج الصحية

:         بلؿ الحمؿ، حيث تتـ زيارة األـ في المنزؿ مرة أك أكثر- ن1          

:         دمة تنظيـ األسرة كتحديد النسؿ - ن2          

:    العبلج المنزلي لحاالت التدرف الرئكم- ن3          

 :كيتـ مف  بلؿ:  التكاصؿ مع المجمكعات2-1-2  

  0الممارسة الكتساب ال برة–الندكات     ت -المحاضرات      ب-أ               

الطبلب  بلؿ جميع مراحؿ  (المقاء مع)يتـ بكساطتيا مقاربة - :المحاضرات-           أ

 0                              كدرجات تعميميـ

  0كتتـ التربية الصحية مف  بلؿ المحاضرات المنتظمة                            - 

:                               أنكاعيا

 0محاضرات صحة العمـك كصحة األسرة أك صحة المجتمع- ن1                         

محاضرات مدرسية بالتعاكف مع السمطات الصحية لتككف  - ن2                         

     0                             ذات قيمة تربكية صحية

:  تتـ:الندكات-        ب

بحضكر مجمكعات معينة مف المجتمع تحت إشراؼ المربي أك الفريؽ                - 

  0                التربكم 

      0لمناقشة مشكمة صحية أك مكضكع صحي  اص              - 

:         مزايا الندكات 

عندما تبرز مشكمة صحية ذات اىتماـ عاـ تسمح بمناقشة ىذه المشكمة  - ن1         

 0              بمشاركة فعالة مف قبؿ المتمقيف كاإلجابة عف تساؤالتيـ
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تثير اىتماـ المتمقيف الذيف يستطيعكف اقتراح تكصيات لحؿ المشكمة  - ن2         

       0            كترقية الصحة

: الممارسة الكتساب الخبرة–ت      

يحتاج األطفاؿ في المنازؿ كفي دكر الحضانة كالمدارس االبتدائية ألف يعممكا  - ن1

:     مف  بلؿ

 0التدريب كليس مف  بلؿ محاضرات منتظمة          - 

 0يساعد التدريب عمى اكتساب المعرفة كال برة          - 

كبعد اكتساب المعرفة كال برة يمكف إرشادىـ كاإلشراؼ عمييـ مف أجؿ إنجاز            - 

غسؿ اليديف كاألسناف كقص :             النشاطات اليكمية كتككيف العادات السميمة مثؿ

  0           األظافر

إف التدريب الحقمي يحتاج إليو كؿ مف الطبلب كالعامميف الذيف يستعدكف لتقديـ  - ن2      

نيـ              ال دمات الصحية لؤلسر كالمجتمع مثؿ الطبية كنظيرة الطبية كاالجتماعية، كا 

:            عف طريؽ التدريب

 0يتعممكف كيكتسبكف ال برة مف المقاربة المباشرة لمناس ضمف المجتمع         - 

      0كيقكمكف بالتربية الصحية         - 

:  طريقة كسااؿ اإلعالـ- 3

 0اإلعبلـ الم تمفة     تساعد ىذه الطريقة في نقؿ الرسالة التربكية الصحية عبر كسائؿ

: متطمبات المادة اإلعالمية 3-3
 كيككف مف البيانات العممية بالتعاكف مع أش اص مت صصيف   :اإلعداد-أ

 0كتحت إشرافيـ          

 دقيقان ككاضحان : -  كيجب أف يككف:التقديـ- ب
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مثيران لبلىتماـ                                  -  

 0جذابان كشديد الحساسية                                 - 

لممتمقيف قبؿ   (معرفة،مكقؼ،ممارسة ) كيتـ بكساطة دراسة ـ ـ ـ :التقييـ-             ت

 0                          كبعد التعرض لرسالة  اصة

: أشكاؿ اإلعالـ 3-4
  0البث اإلذاعي كالمرئي -             أ

  0الكممة المكتكبة- ب

 0السينما كالمسرح-             ت

 0الكسائؿ التعميمية المساعدة-  ث

 0الممصقات-  ج

 : البث اإلذاعي كالمراي-أ    

: البث اإلذاعي- ن1                    

 0ىك الكسيمة األكثر شعبية                                       - 

 0يصؿ بشكؿ ثابت لمبلييف الناس في كؿ مكاف                                       - 

: البث المرئي- ن2                   

 0أكثر جاذبية كفعالية مف البث اإلذاعي                                 - 

  0يصؿ لعدد أقؿ مف الناس كلساعات أقؿ                                - 

: يقـك البث اإلذاعي كالمرئي بالتربية الصحية مف  بلؿ- ن3                  

  0البرامج التعميمية الكبلسيكية كالعممية كالصحية                               - 

دمج المادة الصحية ضمف البرامج المنظمة األ رل  صكصان                                 - 

 0                                المتعمقة باألميات كاألطفاؿ
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: الكممة المكتكبة- ب        

 0ىي كسيمة إعبلمية كاسعة االنتشار :- المطبكعات-ن1                          

يمكف أف تقدـ بشكؿ منتظـ مادة صحية قيمة بشكؿ                                              - 

 0                                             معمكمات عامة كمعارؼ

تناقش المشكبلت المكجكدة كتعطي التكجييات                                             - 

 0                                             كالتعميمات

 0أمثمة عمييا الصحؼ كالمجبلت                                           - 

: الكتيبات كالنشرات كالدكريات- ن2                          

ترسؿ بشكؿ منتظـ لممجمكعات المستيدفة بكساطة المراسميف                               - 

 0(القديمة كالحديثة)                                كعبر البريد بكسائمو الم تمفة 

  0ترسؿ مف أجؿ التعميـ المستمر كتحديث المعمكمات كالمعارؼ                             - 

: السينما كالمسرح-ت      

                     0  ىي أماكف لمتركيح عف النفس ألفراد لمجتمع في أكقات فراغيـ     

  0الشفافيات- ن1:  مثؿ:الكسااؿ التعميمية المساعدة-ث     

  0شرائح الصكر- ن2                                                

  0أشرطة الصكر- ن3                                                

  0األفبلـ العممية- ن4                                                

: ُيعرؼ الممصؽ بأنو:الممصقات-ج    

  0(الرسالة  )ىك تكضيح مصكر لفكرة معينة              - 

ُيعمؽ عمى الحائط في مكاف العمؿ أك األمكنة التي تكجد فييا المجمكعات               - 

  0المعامؿ: -               المستيدفة مثؿ
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  0غرؼ الصؼ                               - 

  0المراكز كالكحدات الصحية                               - 

:       شركط الممصؽ الجيد

  0يجب أف يحتكم عمى مبلحظة تكضيحية قصيرة- ن1     

يجب أف تككف الفكرة كاضحة كمؤثرة لدرجة أف المتمقي يستطيع أف يمتقطيا   - ن2         

  0            كيفيميا مف نظرة  اطفة بدكف قراءة العبارة المكتكبة

  0يستطيع األميكف أف يستفيدكا مف ىذه الممصقات- ن3        

يجب ا تبار الممصقات عمى عينة مف المجمكعات المستيدفة قبؿ االست داـ  - ن4        

  0           الفعمي

ال ال  - ن5         إثبات أف األفراد المعرضيف يعبركف عف فكرة الممصؽ بالشكؿ الصحيح كا 

 0           يسمح باست داـ ىذا الممصؽ كيتـ رفضو

ينصح بإعداد عدد مف الممصقات التكضيحية لكؿ فكرة لمسماح بتغيير الممصؽ  - ن6        

  0           بشكؿ متكرر

: تصنيؼ كسااؿ اإلعالـ3-3

:  أك السمع كلذلؾ تصنؼ إلى/ تكتسب كسائؿ اإلعبلـ فعاليتيا مف  بلؿ الرؤية ك- 

  0مثاؿ الممصقات كالكممة المكتكبة: الكسائؿ البصرية  - أ
  0مثؿ الراديك:الكسائؿ السمعية - ب
 مثؿ التمفزيكف كالسينما كالمسرح، كىي الكسائؿ األكثر جاذبية 0الكسائؿ السمعية البصرية - ت

   0كفعالية
 :  مقارنة بيف الطريقتيف األساسيتيف لمتربية الصحية3-3-1

 0الطريقة الش صية           - 

 0طريقة كسائؿ اإلعبلـ          - 
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:   الطريقة الشخصية1- 3-3-1

: قيمة الطريقة الشخصية-         أ

حيث يكاجو المربي بشكؿ مباشر المتمقيف الذيف يتد مكف في  :ىي أكثر فعالية كتأثيران  - 

  0   العممية التربكية مف  بلؿ إثارة  التساؤالت كالمشاركة بالمناقشة

: مميزاتيا- ب

  0المحتكل يمكف أف ُيصاغ بشكؿ محدد ليطابؽ األفراد المكجكديف - ن1

يكجد فرصة المناقشة حيث أف النقاط الغامضة يمكف تكضيحيا كترفع  - ن2

 0   االعتراضات كيعبر عف الشؾ

  0يمكف لمعامؿ الصحي أف يستغؿ الفرصة لمتعمـ أكثر عف العادات كالمعتقدات المحمية- ن3

 0يكجد فرصة لمراجعة الطرائؽ البديمة لحؿ مشكبلت محددة- ن4

يستطيع األفراد في المجتمع تقرير ما ىك األفضؿ في تطبيؽ الدركس الجديدة التي  - ن5

  0   يتعممكنيا حسب ظركفيـ ال اصة

ذات قيمة بشكؿ  اص عندما تناقش مشكمة سرية كيحتاج المكضكع إلى الكتماف   - ن6

:      كال صكصية مثؿ

  0استمارة الزكاج في رعاية ما قبؿ الزكاج-                     أ

التعميـ كاإلرشاد مف أجؿ تنظيـ األسرة كتحديد النسؿ إذ تككف  -                    ب

 0                      الزيارات المنزلية الطريقة األكثر مناسبة

 0تؤثر في المعرفة كالمكقؼ كالممارسة كسمكؾ األفراد كالمجمكعات المستيدفة- ن7    

 0ُتغطي فردان كاحدان أك أسرة أك عددان محددان أك مجمكعة مف األفراد-  ن8   

 :قيمة كسااؿ اإلعالـ المختمفة3-3-1-2

: ىي أكثر انتشاران مف الطريقة الش صية بسبب-       أ
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 0يمكف أف تصؿ لمبلييف الناس في كؿ مكاف كفي أم كقت                                   - 

 0يمكف إعادة الرسائؿ بشكؿ متكرر                                   - 

: مميزاتيا- ب      

 0مناسبة مف أجؿ إعطاء المعمكمات كمناقشة مشكبلت صحية كطنية- ن1                   

  0سكء التغذية كأمراض اإلسياؿ عند األطفاؿ:1                          مثاؿ

المشكبلت التي تحدث بشكؿ عارض  :2                          مثاؿ

المشكبلت التي تحدد بالحدكث مثؿ مشكمة اإلدماف ،  :3                          مثاؿ

  0                           كالككليرا

تحمؿ المادة التي تُقرأ في الصحؼ أك ُتسمع مف الراديك في بعض  - ن2                   

 0                      المجتمعات سمطة أكثر مف المعمكمات التي ترد عف طريؽ مصادر محمية

  0تعطي المعرفة كالتعميمات فقط- ن3                   

  0ال تؤثر بالضركرة في تغير المكقؼ كالممارسة كسمكؾ المجمكعات  المستيدفة- ن4                   

 0يمكف أف ال تفيـ أك ُيساء فيميا- ن5                   

  0اإلعادة المتكررة مع عدـ إتاحة فرصة التساؤؿ تضعؼ مف تأثيرىا- ن6                   

إف بعض األفراد قد يجدكف صعكبة في إيجاد الصمة بيف الرسالة  - ن7                   

 0                       كظركفيـ ال اصة

يمكف التغمب عمى بعض مشكبلت المادة اإلعبلمية بكاسطة اال تبار  - ن8                   

                       القبمي لمرسالة عمى مجمكعة صغيرة قبؿ نشرىا بشكؿ كاسع كبذلؾ 

 0                       يمكف أف ُتعدؿ لتصبح أكثرمناسبة

شراؾ المجتمع- 4   :مشاركة كا 

:    مميزاتيا: في التربية الصحية التقميدية - ت
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 0تتـ باتجاه كاحد مف المربي إلى المتمقيف- ن1

 0يكجد مجمكعة مف األفكار الجاىزة المرتكزة عمى األمكر المسمـ بيا ُتعطى إلى المتمقيف- ن2          

ال تأ ذ البرامج الصحية في الحسباف المعتقدات كالممارسات التقميدية في المجتمعات  - ن3         

 0المحمية             

 0ال تستفيد البرامج مف حكمة المكركث كال برة المتراكمة- ن4       

ال تسمح بمشاركة األفراد كالمجتمعات كمسؤكلياتيـ في الت طيط لمرعاية الصحية كتنفيذ - نن5       

  0            برامجيا

 :مميزاتيا: في التربية الصحية الحديثة- ب

 0تتـ باالتجاىيف مف المربي إلى المتمقيف كبالعكس- ن1

  0األفكار تؤ ذ مف المشكبلت التي يمر بيا المتمقكف لي طط إلى حميا- ن2

تأ ذ البرامج الصحية في الحسباف المعتقدات كالممارسات التقميدية في المجتمعات - ن3
 0المحمية

 0تستفيد مف حكمة المكركث كال برة التراكمية- ن4

  0تؤكد حقكؽ األفراد كالمجتمعات كمسؤكلياتيـ في الت طيط لمرعاية الصحية- ن5

شراؾ المجتمع في التربية الصحية تتـ مف خالؿ-  4     : إف مشاركة كا 

 0منظمات المجتمع         - 

 0قادة المجتمع - 

 0الش صيات المؤثرة في المجتمع- 

: كىي مؤلفة مف:  منظمات المجتمع4-1     

  0قادة مجمكعات -  ن1-                      أ

كممثميف يتـ ا تيارىـ عادة باالنت اب كىـ يعممكف لمصمحة  - ن2                        
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 0                            المجمكعة أك المجتمع

:     تشارؾ المنظمات بالبرامج الصحية بما فييا التربية الصحية مف  بلؿ-                  ب

 0إثارة اىتماـ الناس بأكجو الحياة الصحية- ن1                        

 0جعؿ الناس يشعركف بمشكبلتيـ الصحية ال اصة كحاجاتيـ- ن2                        

 0حفز الناس لقبكؿ ال دمات الصحية المتاحة كاالنتفاع بيا- ن3                        

: يتـ تقديـ التربية الصحية مف قبؿ منظمات المجتمع بكساطة- ن4                        

الطريقة الش صية لمجمكعة مف الناس عف طريؽ                                     - 

 0                                     الندكات مف أجؿ مناقشة مشاكؿ المجتمع كحاجاتو

 0عبر كسائؿ اإلعبلـ المحمية                                   - 

ىـ أناس يشارككف بت طيط ال دمات الصحية لممجتمع  : - قادة المجتمع4-2       

  0                              كتنظيميا كتنفيذىا بما فييا التربية الصحية لمعمكـ

:     تككف مف أجؿ:  مقاربة قادة المجتمع4-2-1        

إقناعيـ ببرامج صحة المجتمع المنفذة كالحصكؿ منيـ - ن1                                 

   0                                     عمى  مكقؼ ايجابي مع مشاركة فاعمة كفعالة

  0تجنب المكاقؼ السمبية أك المعارضة غير الداعمة - ن2                                 

: ىـ :  الشخصيات المؤثرة في المجتمع4-3

األش اص غير المؤىميف طبيان في المناطؽ الريفية كالمجتمعات                               - 

  0                                الحضرية التقميدية

    0الدايات البمديات- كيمارسكف النشاطات الطبية مثؿ -                             

 0كالحبلقيف-                            

: يككف مف  بلؿ:  مقاربة الشخصيات المؤثرة في المجتمع 4-3-1 
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عطائيـ المعرفة كاإلرشاد كالممارسة- ن1                  0إعداد برامج تدريبية مناسبة ليـ كا 

تزكيدىـ بالمعدات كالمكاد المعقمة كالتسييبلت األ رل مف أجؿ إنجاز  - ن2                

 0                    أعماليـ بشكؿ صحيح

 0كضعيـ تحت المراقبة المستمرة لتقييـ أعماليـ- ن3                

إيصاؿ ال دمات الصحية بما في ذلؾ إيصاؿ الرسائؿ الصحية بكساطة   - ن4               

 0                   الطريقة الش صية لمتربية الصحية
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الباب الثاني  

األمراض  

: كيتضمف الفصميف التالييف 

 0مفاىيـ األمراض ككبااياتيا : الفصؿ السادس                              - 

  0التعامؿ مع الصحة كالمرض : الفضؿ السابع                          - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

- 750-  

 

الفصؿ السادس 

مفاىيـ األمراض ككبااياتيا 

   
 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف :األغراض السمككية

 0ُيعرؼ المرض- 1

 0ُيكضح المقصكد بطيؼ المرض- 2

 0ُيعدد مراحؿ طيؼ المرض - 3

 0ُيحدد مراحؿ األمراض غير المعدية مف بيف مجمكعة مراحؿ معركضة أمامو- 4

  0ُيسجؿ ضمف جدكؿ  مراحؿ األمراض المعدية إذا طمب منو ذلؾ- 5

 0يشرح معنى ايككلكجيا المرض- 6

ي تار عكامؿ ايككلكجيا المرض المكجكدة ضمف مجمكعة مف العبارات  - 7

    معركضة أمامو  

 0يذكر عكامؿ الثكم لممرض إذا طمب منو ذلؾ- 8

  0ُيعرؼ العامؿ المسبب لممرض- 9

  0ُيعدد عكامؿ  طر األمراض- 10

 0يشرح عكامؿ  طر األمراض كؿ عمى حدة- 11

يميز بيف العكامؿ الدا مية كالعكامؿ ال ارجية المسببة لممرض بكضع كؿ منيا  - 12

 0      ضمف عمكد  اص بيا في الجدكؿ المكجكد امامو

  0يأتي بمثالييف عف العكامؿ الفيزيائية لممرض- 13

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/images/g0707s.JPG&imgrefurl=http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/07/ara20031107_71832.html&h=189&w=175&sz=23&tbnid=3tn4OpEDchMJ:&tbnh=97&tbnw=89&hl=ar&start=1&
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  0يأتي بمثالييف عف العكامؿ الكيميائية لممرض  - 14

  0يأتي بمثالييف عف العكامؿ الحيكية لممرض - 15

 0ُيعرؼ البيئة- 16

  0يكتب أسماء أشكاؿ البيئة إذا طمب منو ذلؾ- 17

 0يبيف الطرائؽ التي يؤثر المناخ مف  بلليا عمى الصحة - 18

    0يميز عناصر البيئة الحيكية مف بيف مجمكعة عبارات معركضة امامو- 19

 0ُيعدد أصناؼ الكبائيات العامة لؤلمراض المعدية- 20

  0يقارف بيف األمراض السارية ك األمراض غير السارية ضمف جدكؿ- 21

 0يتعرؼ عمى معنى الكبائيات المكجكد ضمف عدة  يارات- 22

 0ُيعدد المبادئ العامة لكبائيات األمراض المعدية إذا طمب منو ذلؾ- 23

 0ُيشير إلى تعريؼ العدكل ضمف عدة تعاريؼ - 24

: يصنؼ ضمف جدكؿ كؿ مف - 25

 0العكامؿ التي تتعمؽ بالعامؿ المسبب لممرض- ن1                               

  0العكامؿ التي تؤىب لمعدكل- ن2                               

  0العكامؿ التي تساىـ بالعدكل- ن3                              

  0يصيغ عبارة يكضح مف  بلليا معنى الحمقة الكبائية- 26

  0يبيف معنى مستكدع المرض- 27

 0يميز بيف المستكدع الحيكاني كالمستكدع اإلنساني لممرض- 28

  0(حممة المرض )يكضح معنى كممة الحممة - 29

  0يعدد أنكاع مستكدع العدكل- 30

  0ي تار أنكاع الحممة مف بيف عدة مسميات معركضة أمامو- 31
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  0يصنؼ  الحممة- 32

  0ي تار تعريؼ بؤر العدكل مف بيف عدة تعاريؼ ُتعرض أمامو- 33

  0يعيد كتابة تعريؼ المتعايشات بأسمكبو إذا طمب منو ذلؾ- 34

  0ُيشير إلى طرؽ م رج العدكل عمى مجسـ لجسـ اإلنساف مكجكد أمامو- 35

  0ُيكمؿ تعريؼ المستكدع الحيكاني لممرض بالكممات المناسبة- 36

  0يعدد العكامؿ المسببة لؤلمراض حيكانية المصدر- 37

  0يحدد العبارات الصحيحة الدالة عمى طرائؽ انتقاؿ العدكل مف بيف عبارات عدة معركضة أمامو- 38

  0يعبر بجممة عف المقصكد بالثكم المتعرض لممرض- 39

  0يبيف الفرؽ بيف المناعة النكعية كالمناعة المكتسبة- 40

 

: المكضكعات األساسية

 0تعريؼ المرض- 1

 0طيؼ المرض- 2

 0 لؤلمراض غير المعدية2-1   

  0 لؤلمراض المعدية2-2   

 0ايككلكجيا المرض- 3

 0 الثكم3-1   

  0 العامؿ المسبب3-2   

 0 عكامؿ  طر المرض3-2-1        

 0عكامؿ  ارجية             - 

  0عكامؿ دا مية            - 
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 0 البيئة3-3    

 0 أشكاليا3-3-1         

 0البيئة الفيزيائية          -

 0البيئة الحيكية         -

 0البيئة االجتماعية         -

 0الكبائيات العامة لؤلمراض المعدية- 4

 0 تعريؼ الكبائيات4-1   

 0 المبادئ العامة لكبائيات األمراض المعدية4-2   

 0 العدكل4-2-1        

 0 الحمقة الكبائية4-2-2        

 0(مصادر العدكل ) مستكدعات العدكل 4-2-2-1                

 0 طرائؽ االنتقاؿ4-2-2-2                

 0 الثكم المتعرض4-2-2-3                
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: المقدمة

تحدث األمراض المعدية كالرشح كاإلسياؿ كاألمراض غير المعدية كا لسرطاف نتيجة لعدـ   -   

  0      االلتزاـ بالسمكؾ الصحي السميـ

  0كتؤدم األمراض إلى مشكبلت صحية  طيرة في المجتمع   - 

: تعريؼ المرض- 2

  0ىك ضعؼ كا تبلؿ في الصحة  - 

  0كيككف ذلؾ ألسباب م تمفة  - 

  0كيبدك بصكر م تمفة   - 

  0يمكف أف يككف لو شدة م تمفة كناتج م تمؼ  - 

  0ينتج عف اإلصابات التي بدكرىا تؤدم إلى عكاقب م تمفة  - 

: كُيعرؼ بأنو: طيؼ المرض-3

  0 التي تمر بيا العممية المرضية المراحؿ     -

  0كت تمؼ المراحؿ بحسب مجمكعة األمراض إف كانت معدية أك غير معذية     - 

: كيقصد بو المراحؿ التي تمر بيا العممية المرضية كىي :طيؼ األمراض غير المعدية3-1

 :الطكر قبؿ السريرم2-1-1

 :الحاالت غير الكاضحة أك غير المكتشفة2-1-2    

  0المرض المتظاىر سريريان 2-1-3

  0المرض الم تمط2-1-4

  0الكفاة2-1-5

 :أم المراحؿ التي تمر بيا العممية المرضية كىي: طيؼ األمراض المعدية3-2

 0العدكل المستترة2-2-1
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 0 العدكل ال افية2-2-2       

 0 المرض الظاىر2-2-3       

: ايككلكجيا المرض-4

 :يتحدد التعرض لممرض كمظاىره المميزة كنمطو بثبلثة عكامؿ ىي

  0الثكم4-1     

  0العامؿ المسبب4-2    

 0البيئة4-3    

:  الثكم4-1     

:         عكامؿ الثكم ستة عكامؿ ىي

 0 العمر4-1-1          

  0 الجنس4-1-2          

 0 العرؽ4-1-3          

 0 التعميـ4-1-4          

 0 المينة 4-1-5          

  0 الحالة الصحية العامة4-1-6          

 0لممرض نمطان نكعيان لمعمر يبدم االستعداد:  العمر4-1-1        

  0الصغار كالمسنكف ليـ مشكبلتيـ ال اصة كأكثر استعدادان لممرض: مثاؿ                 

                 0تبدم بعض األمراض حدكثان م تمفة عمريان مع ا تبلفات جنسية كاضحة:  الجنس4-1-2        

تبدم بعض األمراض استعدادان أك مقاكمة يمكف تكضيحيا بال برة  :  العرؽ4-1-3       

                        الماضية لعرؽ معيف بتعرضو لمرض  اص عمى مدل األجياؿ  

  0التدرف الرئكم:                         الماضية مثؿ
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 0التعميـ: - يمكف لمستكل :  التعميـ4-1-4      

  0كالثقافة                                         - 

  0كالمعتقدات التقميدية                                         - 

  0              أف تؤثر في الصحة بطرائؽ م تمفة

          0إف العمؿ الميني كالنشاط يمكف أف يعرض الفرد لم اطر صحية م تمفة:  المينة4-1-5      

:   الحالة الصحية العامة4-1-6     

نظران لمكظيفة الفيزيكلكجية الطبيعية التي يتمتع بيا األش اص -                               أ

:                                  األصحاء فإنيـ يمتمككف

 0أنسجة سميمة                                                          - 

 0آليات دفاعية                                                      - 

 0استجابة مناعية كافية                                                     - 

: بينما حاالت األش اص الذيف لدييـ ضعؼ بالصحة فإنيـ-                               ب

  0يعانكف مف نقص مقاكمة الجسـ                                                         - 

   0زيادة االستعداد لممرض كشدتو                                                         - 

 0 ىك السبب المباشر لممرض : العامؿ المسبب4-2  

                                 0يككف عامبلن ممرضا كاحدا                              - 

  0يككف أكثر مف عامؿ سببي كاحد: متبلزمات سريرية                            - 

                     0يمكف أف تككف العكامؿ متدا مة                            - 

 0يمكف أف يككف العامؿ المسبب  ارجيان أك دا ميان                         - 

:  ُتعرؼ بأنيا: العكامؿ الخارجية المسببة لممرض4-2-1

: عكامؿ بيئية تغزك الجسـ بكاسطة           - 
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  0االستنشاؽ- ن1                                

 0أك اليضـ- ن2                                

 0أك لدغ الحشرات- ن3                                

 0أك عبر الجمد- ن4                                

التد ؿ مع الكظائؼ الفيزيكلكجية مسببة حدثيات  - ن5                               

 0                                   باثكلكجية كمراضة

: أنكاع العكامؿ البياية 4-2-1-2
 0إلخ000مثؿ الضجيج ، اإلشعاع ، الحرارة ، الرطكبة : فيزيائية- ن1                    

مثؿ بعض المكاد التي يتعرض ليا اإلنسانفي بيئتو كيمكف أف  : كيميائية- ن2                    

   0 إلخ0000سامة ، محسسة ، مسرطنة:                                    تككف

مثؿ العضكيات الدقيقة ، الطفيميات ، المحسسات، كتسبب  : حيكية- ن3                   

 0                              األمراض المعدية كالطفيمية كالتحسس

:  ُتعرؼ بأنيا: العكامؿ الداخمية المسببة لممرض4-2-2   

  0عكامؿ تترافؽ مع سكء كظيفة أعضاء الجسـ                   - 

 0كضعؼ أداء بعض الكظائؼ الفزيكلكجية مثؿ اليضـ ، اإلفراز، االستقبلب                   - 

 0يمكف أف تترافؽ مع االضطرابات النفسية ، كاألمراض العقمية                       - 

:   كُتعرؼ: البياة4-3 

  0ىي الكسط الذم يعيش فيو اإلنساف              - 

  0أك ما يحيط باإلنساف كيمكف أف يؤثر في صحتو بطرائؽ م تمفة              - 

  : أشكاؿ البياة4-3-1

: كتشمؿ : بياة العيش 4-3-1-1
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  0السكف الجيد- 1                          

  0التيكية المناسبة- 2                          

  0إصحاح اليكاء- 3                          

  0مصدر المياه اآلمف- 4                          

 0مصدر الغذاء اآلمف- 5                         

 0كجمعيا كالت مص الصحي منيا (السائمة كالصمبة  )الفضبلت - 6                         

 0الحشرات كالقكارض- 7                         

 :  ىي: البياة الفيزيااية4-3-1-2

 0المناخ الذم ي تمؼ جغرافيان كفصميان كحسب عكامؿ أ رل                               - 

: يؤثر المناخ في الصحة مف  بلؿ                               - 

 0حرارة الجك كالرطكبة كقدرة اليكاء عمى تبريد الجسـ - ن1                                 

  0تأثير المناخ عمى الراحة كالنشاط كاالنتاجية- ن2                                 

: يؤثر المناخ عمى انتشار العدكل مف  بلؿ - ن3                                 

 0بقاء العضكيات الممرضة كنمكىا –                                        أ 

  0تطكر الطفيميات  ارج الجسـ-                                       ب

  0تكاثر مفصميات األرجؿ الناقمة كالقكاقع-                                       ت

 0يساىـ المناخ في أمراضية بعض األمراض- ن4                                

: كتتضمف: البياة الحيكية4-3-1-3 

 0مفصميات األجؿ الناقمة لبعض األمراض المعدية كالطفيمية- ن1                               

  0القكاقع كثكم لبعض األمراض الطفيمية- ن2                               

:  المستكدعات الحيكانية لمعدكل كػ- ن3                               
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 0                                                           األبقار،ال نازير،الجرذاف،الكبلب

: ترتكز عمى: البياة االجتماعية4-3-1-4

  0(لمفرد كاألسرة)الد ؿ - 1                            

  0السكف- 2                            

  0التعميـ كالثقافة- 3                            

  0الكعي كالسمكؾ- 4                           

 0النشاط الميني- 5                           

 0مظاىر اجتماعية كاقتصادية أ رل- 6                           

: ُتعرؼ بأنيا: الكباايات العامة لألمراض المعدية-5

      0                                  المظاىر المميزة لممرض ، سكاء أكاف ساريان أـ غير سارٍ 

: تصنؼ األمراض حسب السراية إلى  5-1  

 األمراض غير السارية 2-1-5 األمراض السارية    5-1-1                     

  0أمراض منتقمة: - األمراض السارية ىي5-1-1          

  0يمكف أف تنتقؿ مف إنساف آل ر                                             - 

  0أك تنتقؿ مف حيكاف إلنساف                                              - 

  0أك تنتقؿ بكساطة طرائقؽ م تمفة                                            - 

  0تنتج عف عكامؿ حيكية متنكعة                                            - 

: تصنؼ ضمف مجمكعتيف                                            - 

  0تنتج عف طفيميات ممرضة دقيقة:  أمراض إنتانية5-1-1-1                    

  0تنتج عف طفيميات كحيدة ال مية كالديداف:  أمراض طفيمية5-1-1-2                    

  0أمراض غير منتقمة: - ىي :  األمراض غير السارية5-1-2         
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  0محدكدة بالحاالت المصابة                                                    - 

: ىي:  المبادئ العامة لكباايات األمراض المعدية5-2   

الحمقة الكبائية 2-2-4 العدكل            5-2-1        

:  ُتعرؼ بأنيا :  العدكل5-2-1       

  0مياجمة الجسـ مف قبؿ العضكية الممرضة                          -

  0كليس بالضركرة حدكث المرض                         -

: كليا                         - 

  0عكاقب- ن1                             

 0عكامؿ مؤىبة- ن2                             

:  كىي:الحمقة الكبااية5-2-2     

  0يتـ بكاسطتيا المحافظة عمى العدكل في المناطؽ المكطكنة                        - 

 0كىي حمقة مستمرة                         - 

 (مصادر العدكل)مستكدعات العدكل :- ليا ثبلثة عناصر                         - 

  0طرائؽ االنتقاؿ                                               - 

  0الثكم المتعرض                                              - 

إذا فقد أم عنصر مف العناصر الثبلثة يؤدم إلى قطع سمسمة العدكل                          - 

 0                          كالت مص منيا

:  عناصر الحمقة الكبااية5-2-2-1   

:  ُيعرؼ مستكدع العدكل بأنو:مستكدعات العدكل5-2-2-1-1

ش ص غالبان أك حيكاف أحيانان                                                    - 

مصاب بالعدكل بالعضكية الممرضة ،                                                   -  



   

- 761-  

 

 0كىكذا يمكنو أف ينشر العدكل                                                 - 

: أنكاع مستكدعات العدكل1-1- 5-2-2-1

 0المستكدع اإلنساني - ت
 0 المستكدع الحيكاني - ث

 0حالة مريض - ن1يمكف أف يككف: المستكدع اإلنساني- أ             

 0أك حامؿ- ن2                                                       

: الحالة المرضية- ن1

 0       ىي مريض يبدم تظاىرات كيسبب العدكل  بلؿ المرحمة السريرية لممريض

: الحامؿ- ن2

:        ىك ش ص مصاب بالعدكل يحمؿ العضكية الممرضة في جسمو 

  0يمكف أف ينشر العدكل                                                 - 

  0ال يبدم أم أعراض أك عبلمات لممرض                                                 - 

:                                   أنكاع الحممة

 0الحامؿ الحاضف- ن1    

 0الحامؿ الناقو- ن2    

  0الحامؿ الم الط- ن3   

 0الحامؿ الصحيح- ن4  

: تصنيؼ الحممة

: تصنؼ أنكاع الحممة إلى مجمكعات حسب مزايا محددة

: حسب فترة حالة الحمؿ- ن1

:  حمؿ عابر ألياـ قميمة-أ
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:  حمؿ مؤقت لبضعة أسابيع أك أشير- ب

:  حمؿ مزمف أك دائـ- ت

: حسب طريؽ ال ركج- ن2

  0ال ركج التنفسي-  أ

  0ال ركج البكلي- ب

 0ال ركج البرازم- ت

 0حسب تدفؽ العضكيات- ن3

: بؤر العدكل

: تسكف العضكيات في بعض األجزاء مف الجسـ معطية شكميف مف بؤر العدكل ىما

 0بؤر المتعايشات- بؤر حالة الحامؿ    ،     ب-         أ

   0، حيث تستمر إمكانية العدكل لفترة مف الزمفبؤر حالة الحامؿ-       أ

:  كُتعرؼ المتعايشات بأنيا:بؤر المتعايشات- ب      

  0كائنات حية دقيقة                              - 

تكجد في بعض أجزاء جسـ اإلنساف ك صكصان في السبيؿ                               - 

  0                               التنفسي العمكم ، األمعاء ، الجمد ، الميبؿ

تككف في الشركط الطبيعية غير ممرضة كتصبح ممرضة في                              - 

:                               ظركؼ مكاتية معينة ىي

  0نقص مقاكمة الجسـ - ن1                               

  0تأذم األنسجة بالرضكض كالحكادث كالجراحة- ن2                               

  0إىماؿ النظافة الش صية  صكصان صحة الفـ- ن3                               

  0عندما تترؾ العضكية مكانيا الطبيعي إلى أماكف أ رل- ن4                               
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:   بؤر ىامة لمعدكل

  :تكجد في- ن1      

 0السبيؿ التنفسي العمكم         - 

 0السبيؿ المعدم المعكم         - 

 0السبيؿ البكلي         - 

 0الميبؿ         - 

 0الفـ         - 

: تتضمف ىذه البؤر- ن2    

  0حممة        - 

  0متعايشات       - 

: مخرج العدكل

: يككف م رج العدكل مف  بلؿ 

  0السبيؿ التنفسي- ن1

  0السبيؿ المعدم المعكم- ن2  

  0السبيؿ البكلي- ن3  

 0الجمد كاألغشية الم اطية- ن4  

 0الدـ في جياز الدكراف- ن5  

: العضكيات في الطرؽ التنفسية -ن1    

:  ت رج مع المفرزات التنفسية-         

  0ت رج مع المعاب      -   

يتـ  ركج المفرزات التنفسية كالمعاب مف  بلؿ األنؼ كالفـ مع األفعاؿ الزفيرية         - 
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                                                                      0        الجيدية 

:  العضكيات في السبيؿ المعدم المعكم - ن2   

        0ت رج مع البراز كاالقياء-      

: العضكيات في السبيؿ البكلي - ن3  

 0العصيات التيفية كنظيرة التيفية:       مثؿ0ت رج مع البكؿ عضكيات ممرضة-       

 :العضكيات في آفات الجمد كاألغشية المخاطية- ن4  

 0المفرزات الجمدية لآلفات الجمدية القيحية كالفطرية:- ت رج مع -        

  0االندفاع الجمدم                 - 

  0المفرزات العينية                 - 

  0مفرزات اإلحميؿ كعنؽ الرحـ                - 

  0اآلفات السفمسية                 - 

: العضكيات في الدـ- ن5   

: ت رج مف  بلؿ       - 

  0عض الحشرات الناقمة لممرض                     - 

  0نقؿ الدـ كالحقف كاإلبر الممكثة بالدـ                     - 

  0دكراف الدـ مف األـ لمجنيف دا ؿ الرحـ                    - 

: المستكدع الحيكاني-    ب

  0إف أمراض الحيكاف غير منتقمة إلى اإلنساف الذم يمتمؾ مناعة ضدىا -
  0يمكف لعكامؿ عدكائية معينة أف تككف ممرضة لئلنساف كتدعى حيكانية المصدر -

 :ُيعرؼ بأنو:المرض حيكاني المصدر

  0مرض يصيب الحيكانات بشكؿ أكلي          -
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 0يمكف أف ُيعدم اإلنساف بعدة كسائؿ انتقاؿ          -

: العكامؿ المسببة لألمراض حيكانية المصدر

  0داء الكمب،حمى الكادم المتصدع: أمثمة: فيركسات- ن1      

، داء السامكنيبلت ،   (الحمى المالطية)داء البركسيبلت : أمثمة: جراثيـ- ن2     

   0                         الطاعكف،الجمرة ال بيثة

  0الفطكر الجمدية: فطكر- ن3     

 0، داء المقكسات (حبة حمب)الزحار األميبي،داء المشمانيا: أمثمة:أكالي- ن4    

:   ىي: طرااؽ االنتقاؿ5-2-2-1-2

 0طرائؽ االنتقاؿ اإلحيائية-طرائؽ االنتقاؿ األساسية     ب-                   أ

 :     طرااؽ االنتقاؿ األساسية-أ

  0(العدكل التنفسية)العدكل القطيرية - ن1                       

 0(العدكل المنقكلة بالغذاء)العدكل اليضمية - ن2                       

  0العدكل المنقكلة بالحشرات- ن3                       

  0(بما في ذلؾ العدكل عبر الجمد)العدكل بالتماس - ن4                       

:                (العدكل التنفسية)العدكل القطيرية - ن1       

:           يكجد طريقتاف لمعدكل القطيرية

:  عدكل قطيرية مباشرة-                  أ

 0مستكدع العدكل كالثكم الجديد يكجداف في نفس المكاف مع بعضيما                   - 

يأ ذ الثكم العدكل مف  بلؿ استنشاؽ القطيرات ال ارجة مف المستكدع                    - 

 0                     كذلؾ عف طريؽ التقبيؿ

: العدكل القطيرية غير المباشرة- ب               
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 0مستكدع العدكل كالثكم الجديد ال يككناف مع بعضيما                   - 

: كلكف يمكف أف تنتقؿ العدكل بكساطة                  - 

  0اليكاء- ن1                                       

  0نكل القطيرات- ن2                                      

  0الغبار- ن3                                      

 0المكاد الممكثة- ن4                                      

 0الحميب- ن5                                      

 :ليا نكعيف ىما:أمراض العدكل التنفسية حسب مصدرىا     

  ،   أمراض العدكل التنفسية اإلنسانية - ب
 0أمراض العدكل التنفسية الحيكانية-   ب    

: (العدكل المنقكلة بالغذاء)العدكل اليضمية -ن2       

: يكجد نكعاف :اليضمية  مستكدعات العدكل-             

  0مستكدعات حيكانية-               ب0مستكدعات إنسانية-                        أ

: مستكدعات إنسانية-أ       

 0اإلقياء - البكؿ    – البراز :             أمثمة

:  (طراز االنتقاؿ)طرااؽ االنتقاؿ -         

: عف طريؽ الطعاـ كالشراب مثؿ- ن1            

  0تناكؿ الغذاء الممكث                             - 

  0شرب الماء الممكث                             - 

  0الحميب كمنتجاتو                             - 

  0شرب جميع السكائؿ كيحتمؿ أف تككف ممكثة                             - 
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: عدكل يد الفـ - ن2         

  0تؤ ذ العدكل عف طريؽ األيدم الممكثة                          -  

  :يككف عف طريؽ: مخرج العدكل مف الحالة كالحممة إلى الغذاء          - 

  0(المتعامميف مع الغذاء)التعامؿ مع الغذاء               - 

  0(الذباب المنزلي كالصراصير)النكاقؿ               - 

 0الماء الممكث              - 

  0الغبار الذم يحمؿ العضكيات مف مناطؽ ممكثة بالفضبلت              - 

  0سقاية ال ضار بسماد إنساني جديد  طر محتمؿ              - 

: (لمعدكل)طريؽ الدخكؿ     

:             يتـ د كؿ العضكيات الممرضة في العدكل اليضمية عف طريؽ الفـ كالذم يساعد عمى ذلؾ 

  0(البيئة غير النظيفة)العكامؿ المؤىبة - ن1       

  0العادات الصحية ال اطئة لممتعامميف مع الغذاء كالعمكـ- ن2       

  :عديدة نذكر منيا: األمراض المنقكلة بالغذاء

  الككليرا ، كالتياب سنجابية الدماغ،باإلضافة إلى إمراض كثيرة غيرىا                   

: مستكدعات حيكانية- ب         

  0الحميب  -          

  0المحكـ           - 

  0البيض           - 

 0الماء كالغذاء الممكث بما تطرحو الحيكنات           - 

: طريؽ انتقاؿ العدكل بالغذاء        

     0تناكؿ غذاء ممكث أك مصاب بالعدكل-         
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:  العدكل المنقكلة بالحشرات- ن3      

يتـ نقؿ العضكيات الممرضة  لئلنساف المسببة لممرض بكساطة مجمكعة مف             

:             الحشرات قسميا الم تصكف إلى مجمكعتيف ىما

 بؽ – ذباب الرمؿ - القمؿ– البراغيث – البعكض : المجمكعة األكلى كتضـ- أ

 0الصراصير- الذباب المنزلي –                                 الفراش 

  0(الجرب)اليامات - القراد : المجمكعة الثانية كىي عنكبكتية كتضـ-           ب

:   طرااؽ نقؿ العدكل بالحشرات      

        0ميكانيكيان - أ:    يككف النقؿ               

 0حيكيان -                                ب

:  (العدكل عبر الجمد)العدكل بالتماس -ن4          

غزك سطح الجسـ أك األغشية الم اطية بكاسطة عضكية  : ُتعرؼ بأنيا                

  0                               ممرضة أك طفيمي

سحجات ، دكش  )ك تحتاج العدكل لسطكح متأذية بشكؿ                               - 

  0(                                 ،قركح، جركح

: عدكل السطكح غير المتأذية-أ     

اندفاعات الحماؽ، الحؤل النطاقي،الجدرم،التياب  : المصابة بأمراض الجمد المعدية مثؿ      

   0                                               الممتحمة العدكائي

: عدكل السطكح المتأذية-ب     

:                         كتحدث العدكل بسبب

  0الجركح                          - 

 0(الكمب )عضة الحيكانات                          - 
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  0الجمرة ال بيثة                        - 

 0(،االيدزC كBالتياب الكبد بالفيركسات)أ ماج حقف أمراض                         - 

                    0 إلخ00 0الحمى المالطية-                         

                                                       :  بلؿ   يمكف أف تسبب أ ماجان في الدـ مف:عدكل الحقف- ن1          

الحقف بأم طريؽ ك اصة الكريدية باستعماؿ اإلبر                                       - 

  0                                        كالمحاقف الممكثة بالدـ

  0نقؿ الدـ بدكف احتياطات السبلمة                                      - 

عدكل قيحية ،عادة عنقكدية بكساطة اإلبر كالمحاقف                                        - 

 0                                        الممكثة بالعنقكديات المذىبة

: ُتعرؼ بأنيا: (عدكل خمقية)عدكل داخؿ الرحـ-ن2       

 0(قبؿ تشكؿ المشيمة)عدكل تنتقؿ مف األـ الحامؿ لممضغة                 - 

  0(بعد تشكؿ المشيمة أم عبر المشيمة مثؿ مرض السفمس)أك تنتقؿ لمجنيف                 - 

         0(داء المقكسات- الفيركسات )تنتقؿ عبر اال ماج دا ؿ الرحـ مثؿ عدكل               - 

:  إنيا عامؿ مسبب لناتج حمؿ:أخطار العدكل داخؿ الرحـ  

  0غير مرغكب                                   - 

  0(كفيات الكلداف- اإلمبلص – اإلجياض )مميت مثؿ                                  - 

: مرض  مقي مثؿ- إعاقة - تشكىات  مقية )تحت مميت                                  - 

  0(                                    السفمس كتناذر الحصبة ألمانية

:  ُيعرؼ بأنو:  الثكم المتعرض5-2-2-1-3

 0ىك العنصر الثالث في الحمقة الكبائية                        - 

   0يمكف أف تحصؿ العدكل لو دكف أف تبلحظ أك يعقبيا مرض                        - 
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: يكجد نكعاف مف العكامؿ: عكامؿ العدكل

  0عكامؿ تتعمؽ بالعضكية الغازية-              أ 

  0(مقاكمة الجسـ كالمناعة)عكامؿ تتعمؽ بالثكم -              ب 

: كتتميز بأنيا: (العدد كالفكعة)عكامؿ تتعمؽ بالعضكية الغازية -  أ         

  0يمكف أف تمر بدكف أف تبلحظن - ن1                            

   0أك تمر دكف أف يعقبيا مرض- ن2                            

:   كتقسـ إلى: (مقاكمة الجسـ كالمناعة)عكامؿ تتعمؽ بالثكم -ب           

   0عكامؿ نكعية- ن2عكامؿ غير نكعية     ،     - ن1                             

 :كىي: عكامؿ غير نكعية-ن1          

 0 لمجسـ ضد العدكل بشكؿ عاـاآلليات الدفاعيةتشكؿ                                        - 

 0كتككف طبيعية ، أك فطرية ، أكمكركثة                                       - 

  :ليا مككناف : اآلليات الدفاعية        

    0(الحكاجز ال ارجية)دفاع الجسـ ال ارجي أك الحكاجز الطبيعية لمعدكل  -أ                 

   0دفاع الجسـ الدا مي- ب                

 0(الحكاجز الخارجية)دفاع الجسـ الخارجي أك الحكاجز الطبيعية لمعدكل - أ               

                                     0الجمد-                               

       0السبيؿ التنفسي                              -

                0السبيؿ المعدم المعكم                             -

        0الميبؿ لدل الكبار                             -

   0دفاع الجسـ الداخمي -ب               

  0الببلسما                             - 
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      0البمعمة                             - 

: كىي: عكامؿ نكعية- ن2                

 0المناعة كتمثؿ المقاكمة نكعية لمعدكل                   - 

  0تحدث نتيجة العضكيات الممرضة المكلدة لمضد                   -  

تحرض االستجابة المناعية لتعطي المناعة النكعية كليا نكعيف مناعة                     - 

 0                     مكتسبة بشكؿ طبيعي ك مناعة مكتسبة بشكؿ صنعي

 :ليا نكعاف:                  المناعة المكتسبة

 0المناعة المكتسبة بشكؿ طبيعي- أ                 

 0المناعة المحدثة بشكؿ صناعي-                  ب
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الفصؿ السابع 

التعامؿ مع الصحة كالمرض 

     
 :يتكقع مف الطالب المعمـ في نياية الفصؿ أف :األغراض السمككية

 0ُيعرؼ الحالة الصحية لممجتمع- 1

 0ُيفسر المقصكد باإلحصاء السكاني- 2

 0يكضح معنى التقدير السكاني- 3

 0ُيعدد المميزات السكانية في المجتمع- 4

ُيحدد تعريؼ البرامج الصحية مف بيف مجمكعة مف التعاريؼ - 5

 0ُيصنؼ أغراض البرامج الصحية- 6

 0يشرح كيؼ يتـ مكافحة المرض- 7

 0يبيف فكائد كشؼ الحاالت المبكرة لممرض- 8

 0ُيعرؼ التقييـ الصحي- 9

 0ُيميز بيف طرائؽ التقييـ الصحي كبيف طرائؽ أ رل- 10

 0يأتي بأمثمة عف الفئات التي تحتاج إلى فحص طبي شامؿ في المجتمع- 11

 0ُيكضح قيمة الفحص الطبي - 12

 0ُيعرؼ اإلعاقة - 13

 0يذكر أنكاع االعاقة- 14
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 0يقارف بيف نكعي اإلعاقة ضمف جدكؿ- 15

 0يفرؽ بيف نكعي اإلعاقة مف  بلؿ صكر ُتعرض أمامو- 16

 

: المكضكعات األساسية

 0المقدمة- 1

 0الحالة الصحية لممجتمع- 2

 0اإلحصاء السكاني- 3

 0التقرير السكاني- 4

 0المميزات السكانية في المجتمع- 5

 0البرامج الصحية- 6

 0تصنيؼ أغراض البرامج الصحية- 7

 0مكافحة المرض- 8

 0فكائد كشؼ الحاالت المبكرة لممرض- 9

 0التقييـ الصحي- 10

 0طرؽ التقييـ الصحي- 11

 0قيمة الفحص الطبي- 12

 0اإلعاقة ال مقية- 13

  0اإلعاقة المكتسبة- 14
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: المقدمة- 1

  0بعد دراسة الصحة كالمرض ، ننتقؿ إلى دراسة الحالة الصحية في المجتمع- 

  0لنحدد المشكبلت الصحية التي يعاني منيا المجتمع- 

  0كعمى ضكء ذلؾ تنصمـ البرامج الصحية البلزمة لحؿ ىذه المشكبلت- 

: دراسة الحالة الصحية في المجتمع-2

: ُتعرؼ الحالة الصحية في المجتمع بأنيا 

الحالة التي تنتج عف كضع عضكية اإلنساف في البيئة كتعرضو لمعكامؿ                     - 

  0                     البيئية الم تمفة 

إذا كانت العضكية سميمة البناء كلـ يكف ىناؾ عكامؿ ضارة في البيئة                       - 

  0                     المحيطة بيا فيذا يعني أف أداءىا لكظائفيا يككف عمى الشكؿ األمثؿ

في حاؿ كجكد  مؿ معيف في العضكية أك تعرضيا لعكامؿ بيئية ضارة                    - 

  0                    فإف ذلؾ يشير لكجكد مشكبلت صحية في المجتمع

:  الكسااؿ الالزمة لدراسة المشكالت الصحية 2-1   

 0 اإلحصاء السكاني2-1-1           

 0 التقدير السكاني2-1-2           

 0 المميزات السكانية2-1-3           

 0 البرامج الصحية2-1-4           

:  ُيعرؼ بأنو: اإلحصاء السكاني2-1-1        

  0عدد السكاف في عاـ التعداد             - 

  0كىك العممية التي تيتـ بتعداد األش اص في المناطؽ الم تمفة في كقت معيف             - 

العمر،الجنس، الديف،  :كجمع بيانات سكانية كاجتماعية كاقتصادية عف السكاف            - 
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  0              التعميـ،المينة،الد ؿ، الحالة الزكجية ،تركيبة العائمة

 0ُيجرل عادة كؿ عشر سنكات           - 

:   ُيعرؼ بأنو: التقدير السكاني2-1-2     

  0بيف تعداديف متتالييف 0عدد السكاف في أم عاـ مف األعكاـ-           

 0كيتـ الحصكؿ عميو بكساطة تطبيؽ طرائؽ التقدير عمى اإلحصاء السكاني           -

:  أىـ طرااؽ التقدير السكاني2-1-2-1           

:                        طريقة الزيادة الطبيعية

ُيضاؼ فييا الفرؽ بيف المكاليد األحياء كالكفيات في السنكات التي                        

  0                       تعقب اإلحصاء السكاني لمتعداد كفي ذلؾ االحصاء

:  المميزات السكانية2-1-3     

:               كيقصد بالمميزات السكانية كؿ مف 

  0التركيب العمرم كالجنسي              - 

 0ال صكبة             - 

  0الكفاة             - 

 0المراضة             - 

:  التركيب العمرم كالجنسي2-1-3-1         

ىك الميزة األكثر أىمية لمسكاف                 -      

  0حيث أف لكؿ مجتمع تركيبان م تمفان                    - 

تككف بعض المجتمعات فتية إذ تحتكم عمى نسبة كبيرة مف األفراد في                     - 

  0                    أعمار صغيرة

تككف بعض المجتمعات كبيرة عمريان حيث تحتكم عمى نسبة كبيرة مف                    - 
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   0                   األفراد كبار السف

نصؼ أكبر كنصؼ  )ُيسمى العمر الذم ينقسـ السكاف عنده إلى نصفيف                    - 

  0بالعمر الناصؼ (                     أصغر

إف العدد المتكسط لمسنكات التي يمكف أف يعيشيا الش ص ُتسمى تكقع                    - 

 0                    الحياة

إف تمثيؿ التركيب العمرم كالجنسي لمسكاف بشكؿ بياني ُيسمى اليـر                   - 

          0                  السكاني

  : الخصكبة2-1-3-2    

 0تشير إلى حالة التكاثر في المجتمع-                 

نجاب مكاليد أحياء                -   0كا 

ليا عبلقة بعدد الزيجات كالعمر عند الزكاج كمنع الحمؿ كالحالة التعميمية                 - 

 0                  كالمينية لممرأة، كالبنية الجنسية لممجتمع

في سنة   (49-15) سيدة بعمر 1000ُيطمؽ عمى عدد المكاليد األحياء لكؿ                - 

   0                 معينة كمكاف محدد بمعدؿ ال صكبة العاـ

العدد المتكسط لؤلطفاؿ الذيف يمكف أف يكلدكا أحياء المرأة أك                      ُيطمؽ عمى-               

                لمجمكعة مف النساء  بلؿ فترة حياتيا معدؿ ال صكبة اإلجمالي، إذا مرت  

                بكؿ مراحميا اإلنجابية ، مطابقة لمعدالت ال صكبة النكعية لمعمر في عاـ  

 0                محدد

  0تعد الكفاة الجزء األساسي المككف لمتغير السكاني - : الكفاة2-1-3-3    

مف السكاف في عاـ معيف   (1000)ُيطمؽ عمى عدد الكفيات لكؿ                          - 

  0                           بمعدؿ الكفاة
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يمكف الحصكؿ عمى معدالت الكفاة لمجمكعات عمرية محددة مف                           - 

 ككذلؾ التغير في الكفاة في 0                           أجؿ مقارنة الكفاة في أعمار م تمفة

                           العمر نفسو عمى مدل الكقت كإلجراء المقارنات بيف البمداف أك  

  0                           المناطؽ ، بكاسطة معدؿ الكفاة النكعي لمعمر

ُيطمؽ معدؿ الكفاة النكعي عمى عدد الكفيات مف سبب محدد لكؿ                         - 

   0مف السكاف (100000                          )

ُيعبر عف حدكث الكفاة النكعية بشكؿ نسبة مئكية في كؿ الكفيات ،                       - 

 0                       عف نسبة الذيف يمكتكف مف سبب معيف

كالدة (100)ُيطمؽ عمى عدد كفيات الرضع تحت السنة مف العمر لكؿ                       - 

 0                        حية في عاـ محدد ،بمعدؿ كفيات الرضع

ُيطمؽ عمى عدد كفيات النساء نتيجة الحمؿ في عاـ محدد لكؿ                        - 

  0كالدة حية في ذلؾ العاـ بمعدؿ كفيات األميات (100000                       )

 :المراضة 2-1-3-4   

ُيطمؽ عمى عدد الحاالت الجديدة لمرض معيف  بلؿ فترة محددة لكؿ                    - 

           0مف السكاف المعرضيف لم طر بمعدؿ الحدكث (1000                )

ُيطمؽ عمى عدد األش اص الذيف يعانكف مف مرض معيف عند نقطة محددة                - 

مف السكاف المعرضيف لم طر بمعدؿ االنتشار حيث  (1000)                مف الزمف لكؿ 

 0                يشمؿ ىذا المعدؿ الحاالت القديمة كالجديدة

مف السكاف   (100000)إف عدد الحاالت المسجمة لمرض معيف في كؿ               - 

 0                 بلؿ عاـ معيف ُيسمى معدؿ الحاالت

إف نسبة األش اص الذيف يمكتكف مف أكلئؾ الذيف يصابكف بمرض معيف                - 
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 0                ُيسمى بمعدؿ اإلماتة

: ُتعرؼ بأنيا :  البرامج الصحية2-1-4      

مجمكعة اإلجراءات كالتدابير التي ي طط ليا بناء عمى تحميؿ كاقع                  - 

  0                   المشكبلت الصحية في المجتمع

  0كتنفذ مف أجؿ تحسيف الصحة كالمحافظة عمييا                - 

   0بالسيطرة عمى المشكبلت الصحية في أبكر مرحمة ممكنة                - 

:  أغراض البرامج الصحية2-1-4-1       

إف أغراض أم برنامج صحي إف كاف لمجمكعة أك لمعمـك تصنؼ في  -                    

:                      أربعة مستكيات 

  0تعزيز الصحة                              - 

  0الكقاية مف الم اطر                              - 

  0مكافحة الم اطر الصحية                              - 

  0التأىيؿ                             - 

كيتـ تحقيؽ ىذا المستكل باستيفاء متطمبات الصحة طبقان  : تعزيز الصحة2-1-4-1-1       

:                                         لمحددات الصحة كىي

  0رعاية كراثية                                                - 

  0رعاية أثناء الحمؿ                                                - 

  0رعاية أثناء الكالدة                                                - 

   0رعاية بعد الكالدة                                                - 

: أ  الكسااؿ الكقااية األساسية- 2-1-4-1-2           

 0كسائؿ مجتمعية عامة                            - 
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  0التطكر االجتماعي االقتصادم: 1                                            مثاؿ

  0صحة البيئة: 2                                            مثاؿ

 0كسائؿ  اصة لؤلش اص كالمجمكعات                           - 

تعزيز الصحة كالتثقيؼ الصحي مف أجؿ  : 1                                             مثاؿ

 0                                                     عادات صحية كنمط حياة صحي

الكقاية النكعية مف األمراض المعدية  : 2                                            مثاؿ

  0 (الفاعؿ كالمنفعؿ )                                                     بكاسطة التمنيع 

  0الكقاية الكيميائية: 3                                            مثاؿ

  : مكافحة المخاطر الصحية2-1-4-1-3              

كتعني تدبير الم اطر مف أجؿ الشفاء بشكؿ تاـ أك التقميؿ مف                             - 

  0                              المضاعفات كالعقابيؿ

: كت تمؼ الم اطر الصحية مف بمد آل ر حسب                           - 

  0تطكره                                                     - 

 0العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية                                                     - 

: كت تمؼ ضمف البمد الكاحد حسب                           - 

  0تطكر المجتمع                                                    - 

 0(العمر)السف                                                     - 

 0الجنس                                                    - 

 0المينة                                                    - 

   0نمط الحياة كعكامؿ أ رل                                                    - 

: تكجد كسائؿ عديدة منيا: أ كسااؿ مكافحة المرض- 2-1-4-1-3            
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كشؼ الحاالت كمما كاف أبكر كمما كاف أفضؿ كذلؾ                                    - 

  0                                    بكساطة التقييـ الصحي

  0التدبير الصحي لمحاالت المش صة                                 - 

  0المكافحة لؤلمراض السارية لدل الم الطيف في المجتمع                                  - 

: فكااد كشؼ الحاالت                   

  0إنذار أفضؿ كفرصة شفاء تاـ- ن1                     

  0المنع أك التقميؿ مف المضاعفات كالعقابيؿ بما فييا العجز كالكفاة- ن2                    

 0فترة المرض: - قيمة اقتصادية بسبب تقميؿ- ن3                    

 0الغياب عف العمؿ أك المدرسة                                                       - 

  0تكاليؼ المعالجة                                                       - 

  0تتـ السيطرة عمى انتشار العدكل في األمراض السارية- ن4                   

: ُيعرؼ بأنو : التقييـ الصحي          

  0تقدير الحالة الصحية أك تثمينيا                             - 

     0كتحرم الحاالت الباثكلكجية                             - 

 0كتش يص المرض  -                           

: طرااؽ التقييـ الصحي                

  0ال دمة العبلجية-                      أ

  0ا تبارات التحرم-                     ب

  0الفحص الطبي الشامؿ-                     ت

  0المسكح-                     ث

  :كتتضمف : الخدمة العالجية-أ      
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 0الفحص السريرم-                                       

استقصاء أكلئؾ الذيف يطمبكف الرعاية الطبية                                      - 

 0                                       كيستشيركف األطباء بشأف مرضيـ

:  كُتعرؼ بأنيا:اختبارات التحرم-        ب

            ا تبارات بسيطة يمكف تطبيقيا عمى األش اص أك مجمكعات المعرضيف  

  0            لم طر

  0لمراقبتيا نمك كتطكر األطفاؿ : -        تعكد أىميتيا

  0اكتشاؼ أم مرض بشكؿ مبكر              - 

  0اكتشاؼ حاالت مف مرض معيف              - 

 0اكتشاؼ الحاالت المشككؾ بيا كالتي يجب استقصاؤىا لتش يص المرض              - 

 : الفحص الطبي الشامؿ- ت

  0المشاىدة- ن1:يتـ بكساطة -                

 0الفحص الجسمي المنيجي- ن2                               

 0االستقصاءا- ن3                               

: الفاات التي تحتاج إلى فحص طبي شامؿ نذكر منيا-          

 0الفحص الطبي لمشريكيف الذكر كاألنثى المذيف ُيقرراف الزكاج- ن1               

 0الفحص أثناء الحمؿ لممرأة الحامؿ التي تراجع عيادات رعاية األـ- ن2               

الفحص قبؿ االست داـ لمعماؿ لتعينيـ في األعماؿ المناسبة لمقدراتيـ الجسمية  - ن3               

 0كالعقمية، ثـ الفحص الدكرم ليـ                   

الفحص قبؿ د كؿ المدرسة لؤلطفاؿ في سف المدرسة ، ثـ الفحص  - ن4               

 0                   الدكرم ليـ في أثناء المدرسة
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: قيمة الفحص الطبي               - 

 أك حاؿ المرض معتدؿ  0كشؼ الحاالت  صكصان غير الظاىرة أك غير المبلحظة- ن1                

                          0الشدة                     

 0مراقبة الحالة الصحية كمتابعتيا- ن2                

:  ُتعرؼ بأنيا:الدراسات المسحية- ث     

  0دراسة تجرل عمى مجمكعات أك مجتمعات محددة                       - 

  0تقـك بدراسة كبائيات مرض معيف أك مشكمة صحية                      - 

: ىدؼ المسح            

  0استقصاء مرض معيف أك مشكمة صحية مف أجؿ المتغيرات الكبائية                      - 

  0كشؼ الحاالت  صكصا في األمراض المزمنة                     - 

:  يتـ التأىيؿ عف طريؽ :التأىيؿ2-1-4-1-4

  0برامج  اصة مف أجؿ التدريب الجسمي كالنفسي كالعقمي                         - 

إعادة التأىيؿ التعميمي كالميني كاالجتماعي ليستطيعكا الحصكؿ                           - 

  0                           قدر اإلمكاف عمى حياة مستقمة كمنتجة

: اإلعاقة  - 

:  ُتعرؼ اإلعاقة بأنيا

  0 العقمي الذم يتدا ؿ مع إتباع نشاطات الحياة الطبيعيةأك/الجسمي كالعجز                - 

  0(000الرؤية،السمع،)الحكاس- ن1:تحدث بسبب إصابة أحد ألعضاء الجسـ               - 

  0الجياز العضمي الييكمي- ن2                                                               

  0القمب- ن3                                                               

  0الجممة العصبية المركزية- ن4                                                              
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  0أجزاء أ رل مف الجسـ- ن5                                                              

:  يمكف أف تككف اإلعاقة                 - 

 0ُ مقية بسبب عكامؿ ضارة كراثية أك دا ؿ الرحـ- ن1                                 

  0 نتيجة بعض األمراض المعدية كاالصابات0أك مكتسبة- ن2                                 

 

: مراجع

(: 2005)أبك يكنس، الياس - 1

  0 ، منشكرات جامعة البعثالحاسكب التربكم    

(: 2007)القبل، ف ر الديف؛ ناصر، يكنس - 2

 0 منشكرات جامعة دمشؽأصكؿ التدريس كطرااقو،    

: ـ ( 2008 )مرتضى ، سمكل ؛ الفيصؿ ، كليد - 3

  0مركز التعميـ المفتكح–  ، منشكرات جامعة دمشؽ 2 ، ط    التربية الصحية كصحة طفؿ الركضة

: ـ ( 2002 )مرتضى ، سمكل ؛ الفيصؿ ، كليد  - 4

  0 ، منشكرات جامعة دمشؽ نظاـ التعميـ المفتكح     التربية الصحية لطمبة التعميـ المفتكح

 

: المكاقع

5- http://www.google.com 

- http://www bahth.com 
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( 4)ممحؽ 
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 (5)ممحؽ 

قاامة المحكيف  

 مكاف العمؿ المرتبة العممية اإلسـ

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ  في جامعة دمشؽ ف ر الديف القبل.د
 كطرؽ التدريس

 كمية العمـك قسـ النبات أستاذ في جامعة دمشؽ غساف عياش.د

 كمية العمـك قسـ النبات أستاذ في جامعة دمشؽ محمد أنكر ال طيب.د

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ في جامعة دمشؽ محمد كحيد صياـ- د
 كطرؽ التدريس

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ في جامعة العث محمد اسماعيؿ.د
 كطرائؽ التدريس

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ في جامعة العث  محمد مكسى0د
 كطرائؽ التدريس

كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ في جامعة البعث يكسؼ  ضكر. د
 كطرؽ التدريس

كمية التربية قسـ المناىج  استاذ في جامعة دمشؽ جماؿ سميماف- د
 كطرؽ التدريس

 االرشاد  قسـكمية التربية أستاذ في جامعة البعث ابراىيـ  ضكر. د

 كمية التربية قسـ عمـ النفس أستاذ في جامعة دمشؽ  عمي النحيمي0د

 كمية التربية قسـ عمـ النفس أستاذ في جامعة دمشؽ  محمكد ميبلد0د

كمية التربية قسـ المناىج  مدرس في جامعة البعث أحمد حاج مكسى0د
 كطرائؽ التدريس

كمية التربية قسـ رياض  أستاذ مساعد في جامعة البعث مناؿ صبرم . د
 األطفاؿ
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كمية التربية قسـ المناىج  أستاذ مساعد في جامعة البعث  ىناء محرز0د
 كطرؽ التدريس

كمية التربية قسـ المتقكيـ  أستاذ مساعد في جامعة دمشؽ  ياسر جامكس0د
 كالقياس

 االرشادكمية التربية قسـ   في جامعة البعثمدرس  زياد ال كلي0د

   االرشاد  قسـكمية التربية  في جامعةالبعثمدرس  د رانيا ىبلؿ

كمية التربية قسـ المناىج  مدرس في جامعة البعث حاتـ بصيص.د
 كطرؽ التدريس

كمية التربية قسـ المناىج  مدرس في جامعة البعث  سامر عمراف0د
 كطرؽ التدريس

كمية التربية قسـ المناىج  مدرس في جامعة البعث  لميس حمكد0د
 كطرؽ التدريس

كمية اآلداب قسـ النحك  مدرس في جامعة البعث  رئيفة السمكمي0د
 كالصرؼ

كمية التربية في القنيطرة  قسـ  21مدرس في جامعة دمشؽ  غساف العدكم0د
 المناىج كطرؽ التدريس

كمية التربية قسـ رياض  مدرس في جامعة البعث  فكزية السعيد0د
 األطفاؿ

 مدرس في ثانكيات حماه مدرس   احمد  ميفة0د

 مديرية التربية في حمص ميندس معمكماتية  باسؿ زعركر0ـ

 مديرية التربية في حمص مركز باسؿ لممعمكماتية  ميساء الجردم0ـ

 دمشؽ- كزارة التربية المكجو األكؿ لمادة عمـ األحياء كليد شبيب.أ
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