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 تعزيز الصحة 

ص الصخت ُ:  حػٍص

 الوكىلت اإلابٌسة.  -3الدازج.                         -2السكؼ.                         -1

ص الصخت للسكؼ : -1   حػٍص

ت بحن   أطابُؼ وطىت مً الػمس .  4السكؼ َم الكئت الػمٍس

ص الصخت بؼٍل أمثل غىد السكؼ ًجب أن هؤخر بػحن ؤلاغخباز الجىاهب الخالُت :  لخػٍص

 الخؿرًت. -أ

 واليؼان.الىىم  -ب

 صخت ألاطىان . -ج

 الخمىُؼ . -د

 مىؼ ألاذًت .  -ٌ

 .التغرية -أ

 :  َرٍ اإلاسحلت ًجب جهظُمها الى مسحلخحن

 الظخت أػهس الثاهُت مً الػمس . -2ظخت أػهس ألاولى مً الػمس .                     ال -1

 . الظخت أػهس ألاولى مً الػمس -1

حلُب ألام في َرٍ اإلاسحلت َى الؿراء ألايمل للسكؼ , وغىدما جٍىن حؿرًت ألام جُدة ٌظخوُؼ 

ُ حؿرًت جُدة دون الخاجت إلكاقت أي ق  -1ُخامُىاث أو مػادن ماغدا :   السكُؼ أن ًدىاو

 الُىم ( . \ملـ 0225الكلىز )   

 الُىم  \وحدة  400الكُخامحن د   -2            

 حتى ألامهاث اإلاىظكاث ًجب أن ًسكػً أبىائهً زكاغت هبُػُت .  -

 َىاى مـادز أخسي لخؿرًت السكؼ وهي : -
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الجدوُ في  حلُب البهس .  -3لُب اإلاجكل.  الخ -2بالخدًد.    الخلُب الخجازي اإلادغم  -1

 لألػهس  في  ألاطكل ًبحن حجم السكػت بالسكاغت في ًل زكػت وغدد
ً
السكػاث وذلَ وقها

 الظىت ألاولى مً الػمس : 

 غدد السكػاث بالُىم  الدجم باإلاُلي لٍل زكػت  الػمس باألػهس 

1 94 6 

2 124 6 

3 162 5 

4 162 5 

5 162 5 

6 177 5 

7 171 4 

8 180 4 

9 168 4 

10 183 4 

11 201 4 

12 174 4 

 ماذا غً ألاهػمت الـلبت نبل الظخت أػهس ألاولى مً الػمس ؟ -------

الًمًٌ ادخاُ ألاهػمت الـلبت نبل الظخت أػهس ألاولى مً الخُاة وذلَ لػدم هضج        

 الجهاش الهلمي .

 الظخت أػهس الثاهُت مً الػمس : -2

كاغت هي الؿراء ألاطاس ي للوكل  والخؿُحر الستِس ي في َرٍ اإلاسحلت ٌػخبر حلُب ألام أو الس في  -

 َرٍ اإلاسحلت َى اكاقت ألاهػمت الـلبت  لخؿرًت السكُؼ .

 ماهي أهىاع ألاهػمت التي ًمًٌ اكاقتها في َرٍ اإلاسحلت ؟ :  -

ت الكىاي -3غـحر الكىايه            -2الخبىب         -1          ه الوٍس

 اللخىم  -5الخلسواث                                     -4        

 بػم ؤلازػاداث حُى ادخاُ ألاهػمت ؤلاكاقُت :  ---

 1-  
ً
 ًجب ادخالها غىدما ًٍىن الوكل جاثػا

 ابدأ بالخؿرًت بدقؼ ملػهت الوػام هحى ألامام في الكم وذلَ للمظاغدة في غملُت البلؼ -2

 بملػهت واحدة أو ازيخحن مً ألاهػمت الجدًدة ابدأ  -3

4-  
ً
جُا ادة يمُت الوػام جدٍز  ٍش



 مقرر : أ. عبدهللا حسن بكور مدرس ال

 

 أدخل هىع واحد مً الوػام في ًل مسة . -5

أًام لخٌدؼل ظهىز أي  7 – 4بػد ادخالَ هىع جدًد مً الوػام ًجب أن جيخظس مً  -6 

 جكاغل جحظس ي للوػام الجدًد . 

  ًجب اههاؾ يمُت حلُب ألام اإلاػواة للوكل ًلما شادث يمُت الوػام الجدًد اإلادخلت -7

 ًجب غدم مصج ألاهػمت في السكاغت واغوائها للوكل .   -8

    

 أَم أهىاع ألاهػمت اإلالاقت لؿراء السكُؼ :  --

 الخبىب : وأقللها َى ألازش .  -أ

  ؤلاجاؾ    -اإلاىش  -الكىايه :   -ب

 ججىب الكىايه اإلاػلبت -

 ًمه بالٌؤض . غـحر الكىايه ًجب جهد - 

 اللخىم والدواجً :   -ج

 لخم الٌبد َى أقلل أهىاع اللخىم لهرٍ اإلاسحلت -2 طمت            ججىب اللخىم الد -1

ت اإلاػلبت    -3 هت لخحلحر اللخىم هي الظلو  -4ججىب اللخىم الخجاٍز  أقلل هٍس

 البُم والجبىت :  -د

 الجبىت يبدًل للخىم  اطخخدم -2ندم ؿكاز البُم اإلاظلىم بؼٍل جُد     1

 أدخل بُاق البُم بٌمُاث نلُلت وذلَ في نهاًت الظىت ألاولى . -3

 

 الفطام 

 ٌػسف بؤهه غملُت اغواء أهػمت بدًلت غً حلُب ألام يمـدز حؿرًت .

 في نهاًت الىـل الثاوي  -
ً
الًىجد ونذ محدد للكوام ولًٌ مػظم ألاهكاُ ًبدون اطخػدادا

 س .مً الظىت ألاولى مً الػم

 َىاى مجمىغت مً الهىاغد الجُدة لكوام مثالي : -

 الجبدأ الكوام اذا ًان السكُؼ ٌػاوي مً حالت اهخاهُت  -1

 الجبدأ الكوام اذا ًان الوكل ٌػاوي مً انُاء أو اطهاُ  -2

 ابدأ الكوام بىىع واحد مً الوػام . -3

 الجدًدة  أًام لسإٍت أي جكاغل جحظس ي لألهػمت 7 – 4ًجب ؤلاهخظاز مً  -4

 الجلؼ ألاهػمت الجدًدة أو الظىاتل في الببروهت  -5
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 الساحة والنشاط

طاغت  ,   15وغدد طاغاث الىىم الىطوي في َرٍ اإلاسحلت َى  جدىىع أهمان الىىم غً السكؼ

 والداعي لدصجُػهم غلى الخسيت 
ً
 شاتدا

ً
 ومػظم السكؼ ًبدون وؼاها

 ألنها الحصجؼ غلى اإلاص ي الصخُح وٍجب في َرٍ اإلاسحلت غدم اطخخدام غسب -
ً
ت اإلاص ي يثحرا

 والىمى الظلُم .

 أَم اإلاؼاًل اإلاسجبوت بالىىم في َرٍ اإلاسحلت : -

1- . 
ً
 اإلاؿف َى اإلاؼٍلت ألايثر ػُىغا

 اللػب .    -2

 الٍىابِع اللُلُت                  -3

س  -4  زقم الرَاب للظٍس

 لسكؼ :يُل هخػامل مؼ مؼاًل الىىم غىد ا -------

 اطخخدام اإلاٍاقآث . -1

 جخـُف ونذ واحد لبدء الىىم ًل ًىم . -2

و بحن الٍىابِع والسغب . -3  ًجب الخكٍس

 أبو كىء ؾسقت الىىم ػؿاُ . -4

 جهُُم الخالت الصخُت ) مؿف أو اهخان ( -5

 وجبت مؼبػت نبل الىىم . -6

 

 صحة ألاسنان : -ج

 ت ًجب جىظُل ألاطىان غىد السكؼ بهماػه زهبت .وجبدأ مً بصوؽ ألاطىان   , في َرٍ اإلاسحل

 ًجب اغواء الكلىزاًد في بػم الخاالث مثل : -

 ًل السكؼ  أيبر مً أطبىغحن  والرًً ٌػِؼىن في بِئت جكخهس مُاٍ الؼسب قيها للكلىز . -1    

 ألاهكاُ الرًً ًحسمىن مً السكاغت الوبُػُت . -2   

 ث نلُلت مً مُاٍ الـيبىز . ألاهكاُ الرًً ٌظتهلٍىن يمُا -3   

 وذلَ ألنها : الخلىٍاث مئذًت جدا لألطىان غىد السكؼ  -

  ند حظبب حظىض أطىان. -2جكظد الؼهُت .                                           -1       
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 التمنيع :  -د

هت اغوائها :  الجدوُ في ألاطكل ًبحن أهىاع اللهاحاث وهٍس

هت ؤلا  اللهاح  غواءهٍس

 قمىي  ألادًىى قحروض -1

 جحذ الجلد الجمسة الخبِثت -2

 جحذ الجلد الظل -3

ا والٌصاش والظػاُ الدًٍي -4  غللي الدقتًر

 في ألادمت الٍىلحرا -5

 غللي التهاب الٌبد ب -6

 غللي ؤلاهكلىهصا -7

 جحذ الجلد الخـبت -8

 جحذ الجلد الخـبت ألاإلااهُت -9

 غللي الٌصاش  -10

 جحذ الجلد الخمى الـكساء -11

 غللي الجسب -12

 غللي الٍلب -13

 

 َرا الجدوُ في ألاطكل ًبحن جىشَؼ اللهاحاث بحظب الػمس :  -

  - Birth                          HBV 

  - 1- 2 months                HBV  

  - 2 months                    DTP , OPV , H I B  .  

  - 4 months                    DTP , OPV , H I B  .  

  - 6 months                    DTP , H I B  .  

  - 6 – 18 months             OPV , H I B  . 

  - 12 – 15 months           MMR , H I B  .  

  - 15-18 months              DTP .  

  - 4-6  YEARS                 DTP , OPV .  

  - 11 – 12 YEARS            MMR .  

  - 14 – 16 YEARS            TD . 
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 ألاثاز الجاهبية املحتملة للقاح  ودوز التمسيض حيالها :

 كػل ػهُت  -3                   ألاحمساز  -2                   الخمى  -1

 اهدقاغاث خكُكت  -6جىغَ وحػب                 -5وػاض                      -4

م في اللهاحاث :    دوز الخمٍس

 هاح اػسح لألَل طبب اغواء الل -1

 اغواء اللهاح  -2

 أغلم ألاَل حُى ألازاز الجاهبُت اإلاخىنػت  -3

 اطخػمل البازاطِخامُى غىد وجىد حمى  -4

 ًجب غلى ألاَل اغالم الوبِب غىد ظهىز أي مؼاًل  -5

وَم في غمس أيبر مً  باليظبت لألهكاُ الرًً لم ًؤخروا لهاحاتهم في الظىت ألاولى مً الػمس  -

 جب جلهُحهم وقو الجدوُ الخالي :ً غمس طبؼ طىىاث 

           1- first visit      DTP , HIBV , MMR , OPV . 

- Interval after first visit : 

 1- 1 month      DTP , HBV .     

 2- 2 months      DTP , HIBV , OPV  

 3- more than 8 months  

 4- 11- 12 YEARS    MMR .  

 

 منع ألاذية :  -ه

 الظهىن  -3الؿسم وؤلاخخىام              -2ؤلاطخيؼام                 -1 

 ألاذًت الجظدًت  -7حىادر الظُازاث   -6الخسوم      -5الدظمم                     -4 

 ؤلاطخيؼام : -1

 التهص بىدزة الوكل بالهسب مً أهكه       -أ

 ًجب أن حػسف بػم اجساءاث اطػاف ؤلاخخىام -ب

 جب ابهاء ألازق خالُت مً اظلجظام الـؿحرة ً -ج

 الحػوي الوكل حلىٍاث أو مٌظساث أو بروز ؿؿحرة  -د

ٌ-  
ً
 الحػوي الوكل أهػمت غىدما ًٍىن مظخلهُا

 اقحف الدمى قُما اذا ًان قيها أجصاء ؿؿحرة نابلت لإلبخالع -و

 .ًجب ان حػسف زنم الوىازة  -ُ
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 الؿسم وؤلاخخىام  : -2

س ببالطدَُ   بالحؿوي الظ -أ  احكظ الخهاتب البالطدٌُُت بػُدة غً مخىاوُ الوكل   -ٍس

 في الخمام   د -ج
ً
س -الجترى الوكل وحُدا  ججىب الىىم مؼ السكُؼ في هكع الظٍس

 الجسبى الرنىهت حُى غىو الوكل بهىة  -ًجب اشالت الدبابِع مً مخىاوُ الوكل  و -ٌ

 غً مخىاوُ الوكل .البالىهاث ؾحر اإلاىكىخت ًجب حكظها بػُ -ُ
ً
 دا

 

 الظهىن : -3

س         ب -أ  الجترى السكُؼ غلى طوح غالي  -ازقؼ حىاجص الظٍس

 الججلع السكُؼ غلى يساس ي مسجكػت  -ج

ي غىد السكُؼ  -د  ومىػٌع الهبم غصش الخىاطو  البـسي الخًس

 

 الدظمم : -4

 كؼ اإلاىاد الظامت غلى زف غالي  -أ

 ٍان الًـله السكُؼجؤيد مً أن الدَان في م -ب

ىت غلى زقىف غالُت قبػلها طامت  -ج  ازقؼ هباجاث الٍص

 ندم الدواء يدواء ولِع بؼٍل غلب الخلىٍاث  -د

 

 الخسوم :  -5

 ًجب أن جٍىن ألاطالى الٌهسباتُت مخكُت . -أ

ُ ألاهكاُ . -ب  غً مخىاو
ً
 أبو اإلاالبع اإلاػلهت بػُدا

 جكحف دزجت حسازة ماء الاطخحمام . -ج

 احرز مً أذًت السكُؼ بسماد الظُجازة . -د

ٌ- . 
ً
 ال جترى الوكل في طُازة مؿلهت وحُدا

 الجترى السكُؼ في أػػت الؼمع لىنذ هىٍل .  -و

 

 حىادر الظُازاث : -6

 الجلؼ السكُؼ غلى اإلاهػد في الظُازة . -أ

 الجلؼ السكُؼ في غسبخه خلل مىانل الظُازاث . -ب
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 ألاذًت الجظدًت : -7

 جىب أن جٍىن الظٍايحن أو ألادواث الخادة في مخىاوُ الوكل . ج -أ

 أبو دبابِع الخكىكت مؿلهت . -ب

 ألػاب ألاهكاُ ًجب أن جٍىن هاغمت ومدوزة ومـىىغت مً الخؼب أو البالطخَ  -ج

 ججىب اطخخدام ألػاب هىٍلت وذاث زأض مدبب . -د

 ججىب الدمى ذاث ألاؿىاث الػالُت . -ٌ

 

 ز الصحة عند الدازج : تعزي -2        

ص الخؿرًت  -1  حػٍص

 الىىم واليؼان  -2

 صخت ألاطىان  -3

 مىؼ ألاذًت  -4

 

ص الصخت في َرٍ اإلاسحلت  وذلَ لألطباب الخالُت .  -  وػوي أَمُت يبحرة لخػٍص

 مسحلت همى  -3كػل ألاغلاء         – 2ههف الخىاشن           -1

ت  -5                   ههف اإلاػسقت حُى اإلاخاهس        -4  ههف الهدزاث الخػبحًر

 تعزيز التغرية -1

 

في َرٍ اإلاسحلت ًـبح مػدُ الىمى أبوؤ ولرلَ ًجب اههاؾ بػم الػىاؿس الؿراتُت في  -

 ؾراء الوكل مثل :

 الظىاتل  -3البروجِىاث          -2الٌسبىَُدزاث          – 1

 ٍادتها في َرٍ اإلاسحلت مثل : وَىاى بػم الػىاؿس الؿراتُت التي ًجب ش  -

 الكىطكىز (  –الٍالظُىم  –اإلاػادن ) الخدًد  -2الكُخامُىاث                -1

ُ مً الخدًد مً  ادة اإلاخىاو  الُىم \ًاطاث  4-3ولرلَ مً اإلاهم في َرٍ اإلاسحلت ٍش

ولرلَ مً اإلاهم أن وػوُه  وفي َرٍ اإلاسحلت ًٍىن الدازج مخػلو باللػب الى دزجت يبحرة -

ادة غدد الىجباث مؼ يمُت نلُلت مً الوػام في ًل  الوػام أزىاء قتراث اللػب يما ًجب ٍش

 وجبت .
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َرٍ الهاتمت في ألاطكل جبحن حـف الػىاؿس الؿراتُت مً اجمالي الىازد الؿراثي الُىمي  -

 للهسم الؿراثي : 
ً
 للوكل وقها

- bread , cereals , rice , pasta  (  6 – 7 )  

 - vegetable                                  ( 3 ) 

 - fruit                                          ( 3- 4 )  

 - milk ,yogurt , cheese                 ( 2-3 )  

 - meat , poultry , fish , dried          ( 2 )  

          beans , egg , nuts  

ُ الوػام بؤهبام أو أًىاب خاؿت والكحر في ذلَ وٍجب أخرٍ  - بػم ألاهكاُ ًكللىن جىاو

 بػحن ؤلاغخباز .

 الؼهُت هحى أهىاع مػُىت مً ألاهػمت في َرٍ اإلاسحلت جٍىن مخكاوجت . -

 ؟ماذا ًجب أن جكػل حُاُ ذلَ ,بػم الدازجحن ًسقلىن الوػام وَػىدون للخلُب  -

 ندم ألاهػمت غىدما ًٍىن الوكل جاثؼ .  -2.         أكل ماء للخلُب -1  

ادة اطتهالى ألاهػمت الخاوٍت غلى اإلالىهاث  يما أن َىاى مؼٍلت أخسي في َرٍ اإلاسحلت وهي ٍش

ٍ اإلالىهاث ند حظبب مؼاًل يبحرة مثل :  وَر

 طسهاهاث  -2مؼاًل َلمُت            -1          

ا غلى الجظم  :   وَرا الجدوُ في ألاطكل ًبحن ألاؾرًت  وأطماء اإلالىهاث اإلالاقت لها وجؤزحَر

 السنم  اطم اإلاادة الؿراتُت  اإلاادة اللازة  الخـيُل 

  1 غـحر ماهجى ) دلخا (   E 211 مظسهىت 

  2 غـحر ماهجى ) ماشا (   E 211 مظسهىت 

  3 غـحر ػخىزا   E 330 مظسهىت 

  4 غـحر مىػؽ   E 330 مظسهىت 

  E 102 ٍىى قيها خوحرة ومؼ

E 171  

ص ي هاػل    5 غـحر قَس

 مظسهىت 

 مظسهىت 

E 211  

E 330  

  6 ػساب طىبس طٍىاغ 

 مظسهىت 

 مظسهىت 

 مؼٍىى قيها 

E 211  

E 330  

E 122  

  7 ػساب قُمخى 

  sun up  8ػساب مسيص بسجهاُ   E 330 مظسهىت 
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  E 220 مظسهىت 

  9  ( laysػُبع لحز )   E 330 مظسهىت 

 مظسهىت 

 خوحرة 

E 330  

E 124  

  10 ػُبع البول 

  11 جلي هىن   E 122 مؼٍىى قيها 

  12 ًاطتر هىن   E 102 خوحرة 

بظٍىٍذ محص ي ) ًاطتر /   E 223 اكوساباث مػىٍت 

م (   يٍس

13  

  14 بظٍىٍذ   E 223 اكوساباث مػىٍت 

  15 بظٍىٍذ   E 223 اكوساباث مػىٍت 

  16 حلُب طاتل ) لىها (   E 339 , E 407 اكوساباث مػىٍت 

  17 بظٍىٍذ أؿابؼ ) ًىهاًخد (   E 223 اكوساباث مػىٍت 

 مظسهىت 

 مظسهىه + 

ادة وظبت الٍلظتروُ والظٌس  ٍش

   في الدم

E 330  

E 150  

E 331  

 ماجي يىىز 

ا ًىال وطكً  ًًى

اب)مىخكم الظػساث 

ه(   الخساٍز

18  

19   

 

 

 نشاط :تعزيز النوم وال -2

 الُىم  وٍٍىن مػدُ اليؼان أغلى  \طاغت  12ًىهف مػدُ الىىم في َرٍ اإلاسحلت الى 

 مً أَم اإلاؼاًل الؼاثػت اإلاسجبوت بالىىم في َرٍ اإلاسحلت :  -

س مظخهل  -1 ً في طٍس  الخىف مً الاهكـاُ غً ألابىٍ

 ونذ الرَاب للىىم  -2

 ولرلَ ًجب جىظُم غملُت الىىم مً خالُ :

 د ونذ واحد وطاغت محددة للرَاب للىىم ًىمُا ًاغخما -1

2-  
ً
ُ الىجباث ًىمُا  هكع الىنذ لخىاو

 انهاء ًل اليؼاهاث نبل مىغد الىىم  -3

 بػم ألاهكاُ ًكللىن الىىم مؼ دماَم الخاؿت  -4

 ؤلاطخحمام نبل الىىم زبما ٌظاغد في ذلَ  -5
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 صحة ألاسنان : -3

 ِب ألاطىان وذلَ بػد البزوؽ ألاوُ لألطىان .قحف دوزي مىخظم لألطىان مً نبل هب -1

ؽ ألاطىان واإلالملت  -2 هت إلشالخه هي جكَس  اشالت الهلح : وأقلل هٍس

ؽ ألاطىان ًجب أن ًجسي مً نبل الىالدًً   وَىاى غدة وكػُاث لرلَ :وجكَس

 نل بجاهب الوكل وزأطه مظدىد غلى ًدى  -نل خلل ظهس الوكل   ب -أ  

 قخرًَ  نل وكؼ الوكل بحن -ج

هت ألاقلل لتزوٍد  -3 الكلىزا ًد :الكلىزا ًد ٌػوي ألاطىان مهاومت أيبر للدظىض والوٍس

 .الوكل بالكلىزاًد َى اكاقخه الى ماء الؼسب  

 ألاهػمت التي جهلل مً حظىض ألاطىان: -4

د الخوىزة لدظىض ألاطىان والطُما الخلىٍاث يما أن َىاى  َىاى بػم ألاهػمت التي جٍص

د الخوىزة للدظىض ًالػظل والبواها وألازش بػم ألا   هػمت الوبُػُت التي جٍص

 واإلاػٌسوهت والخبز .

ص الخالت الؿراتُت غىد ألاهكاُ :  ولرلَ َىاى بػم الىـاتح لخػٍص

 الؿاء وجبت نبل الىىم              -1

 جىاوُ أهػمت هبُػُت  -2

 ااههاؿهًل ألاهػمت التي ًدخل قيها الظٌس الـىاعي ًجب  -3

 بالسكاغت, أغوه زكاغت مملىءة باإلااء نبل ونذ الىىم  -4
ً
 اذا ًان الوكل مخػلو يثحرا

ت وٍمًٌ  اطدبدالها بمؼسوباث هبُػُت  -5  . ججىب اغواء اإلاؼسوباث الؿاٍش

 

 :منع ألاذية  -4

ت مثل :  َىاى غدة أػٍاُ لألذًت في َرٍ اإلاسحلت الػمٍس

 حىادر الظُازاث  -1

 الؿسم  -2

  الخسوم -3

 الدظمم  -4

 الظهىن  -5

 . الؿـف وؤلاخخىام -6

 ألاذًت الجظدًت . -7
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 حوادث السيازات -1

 الحظمح للوكل باللػب بالؼازع . -أ

 غلم الوكل الالتزام ببػازاث اإلاسوز  -ب

 وَظسي مسجحن نبل غبىز الؼازع  -ج
ً
 غلم الوكل أن ًىظس ًمىت

 غلم الوكل أن ًمص ي غلى السؿُل  -د

 الوكل ًلػب بالهسب مً مىانل الظُازاث .الجترى  -ٌ

 

 

 الغسق  -2

 

 زانب الىكؼ بدنت غىدما ًٍىن الوكل بهسب أي  مـدز ماثي  -أ 

 الجترى باب الخمام واإلاسحاق مكخىحا ً -ب

 كؼ طُاجا ً حُى بسى الظباحت . -ج

 غلم الوكل الظباحت وأن اإلااء مـدز خوس . -د

 

 الحسوق -3

ذ والىالغاث ف -أ  ي أمايً مؿلهت كؼ الٌبًر

 الحظمح للوكل باللػب باألطالى الٌهسباتُت  -ب

 اطخػمل واقي ػمع للوكل غىد خسوجه الى أػػت الؼمع اإلاباػسة  -ج

 ًجب حؿوُت بسشان الٌهسباء بؤجهصة حماًت خاؿت  -د

 جكحف دزجت حسازة ماء ؤلاطخحمام جُدا ً نبل ؤلاطخحمام  -ٌ

 

 التسمم  -4

 ؤوغُت الىكاًاث غلم الوكل أال ًلػب ب -أ

 الججزع اللـاناث مً غلى ألاوغُت الخاوٍت غلى مىاد طامت  -ب

 الجهدم الدواء غلى أهه هىع مً الخلىي للوكل  -ج

 ازم ألاوغُت الكازؾت للمىاد الظامت  -د

 كؼ ًل اإلاىاد الظامت بػُدا ً غً مخىاوُ الوكل  -ٌ

 ًجب أن ًٍىن غىدى في اإلاجُز ػساب  اًبٍُاى  -و

 ظ زنم َاجل أنسب مسيص اطػافي احك -ُ
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 السقوط  -5

 كؼ أنكاُ للىىاقر  -أ

 كؼ بىاباث غلى بداًت ونهاًاث ألادزاج  -ب

 أبو ألابىاب مهكلت  -ج

 ألبع الوكل ألبظت أمىت  -د

 اشالت حىاف السجاد ؾحر ألامىت  -ٌ

 كؼ مىاد ؾحر مصحلهت في الخمام  -و

ُ-  
ً
 مٍان اللػب ًجب أن ًٍىن أمىا

 اطخخدام غسباث ألاهكاُ بالهسب مً ألادزاج  ججىب -ي

 

 الغصص وإلاختناق  -6

 اخخُاز دمى أمىت  -أ

 ججىب لهم الوػام الٌبحرة  -ب

ُ ألاهكاُ   -ج  ًجب وكؼ اإلاكاجُح في مٍان بػُد غً مخىاو

ُ أي هػام  -د  ججىب ايساٍ الوكل غلى جىاو

ُ الوػام  -ٌ  غلم الوكل أال ًخٍلم أزىاء جىاو

 دًم الظمَ أو غلٌت أو قىايه ناطُت أو مٌظساث ججىب جه -و

 

 ألاذية الجسدية  -7

 ججىب اغواء الوكل أدواث حادة  -أ

 غلم الوكل أن الًرَب مؼ الؿسباء  -ب

 غلم الوكل أن ًخبر الىالدًً في حاُ حػسق لألذًت مً أي شخف -ج

ً  -د  أؿـ إلاخاوف الوكل اإلاخػلهت بظلىى ألاخٍس

 ػػس بػدم الساحت في أي مىنل  في حاُ(( ال ))  غلم الوكل ان ًهُى  -ٌ

 غلم الوكل الظالمت الصخـُت  -و

 يً حرزا ً مً الخُىاهاث اإلائذًت  -ُ

  كؼ ًل ألادواث  الخوسة في أمايً مؿلهت  -ي
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 تعزيز الصحة في مسحلة الطفولة املبكسة :   -3

ص الخؿرًت  -1  حػٍص

 الىىم واليؼان  -2

 صخت ألاطىان  -3

 ؼ ألاذًتمى -4

 

 تعزيز التغرية -1

با ً لخلَ التي هي غىد  ت في مؼابهت جهٍس ؤلاحخُاجاث الؿراتُت خالُ َرٍ اإلاسحلت الػمٍس

جُا ً , يما أن الخاجت للظىاتل ًمًٌ اههاؿها  ساث جدىانف جدٍز الدازجحن ,  الخاجت للخٍس

 د مؼ جهدم الػمس . وَرا مسجبى بدزجت اليؼان وبالخسازة والسهىبت  , الخاجت للبروجحن جصدا

ٌُت لألهكاُ حُى الخؿرًت في َرٍ اإلاسحلت  :  -  َىاى بػم الىـاتح مً نبل الجمػُت ألامٍس

% مً الىازد الخسوزي  10ًجب أن الًخجاوش ؤلاطتهالى الٌلي مً الدطم اإلاؼبػت أيثر مً  -1

 ؤلاجمالي 

د وظبتها غً  -2  %  20غً % وأن الجهل  30ًل الدطم اإلاظتهلٌت ًجب أن الجٍص

ادة ألاهػمت الخاوٍت غلى الٍالظُىم  -3  ًجب ٍش

 ًجب أخر وظب جُدة مً ألاهػمت الخاوٍت غلى ألالُاف الؿراتُت  -4

ُ غـحر الكىايه وذلَ  لخجىب حظىض ألاطىان ومؼاًل  -5 ًجب ججىب ؤلايثاز مً جىاو

 الجهاش الهلمي 

مخاوف الػاتلت والَُ ألان ههف الؼهُت في َرٍ اإلاسحلت َى مؼٍلت ػاثػت وأحد أَم  -6

لت للخػامل الظلُم مؼ َرٍ اإلاؼٍلت :   الخوىن الػٍس

ت نبل الىجبت  -أ      ججىب اإلاؼسوباث الؿاٍش

 مً اإلاكُد اغواء الىجبت للوكل أزىاء اللػب  -ب   

 الخلىٍاث نبل الىجبت ند جكظد ػهُت الوكل  -ج   

 م في الىجبت الىاحدة .ايثاز غدد الىجباث مؼ يمُت نلُلت مً الوػا -د    

 

 النشاط والنوم -2

طاغت ,  12جدىىع أهمان الىىم في َرٍ اإلاسحلت يثحرا ً  , ومػدُ طاغاث الىىم الىطوي َى  -

وخالُ َرٍ اإلاسحلت اإلاص ي أزىاء الىىم ٌػخبر مؼٍلت ػاثػت , ومظخىي اليؼان البدوي في َرٍ 

اإلاحُى , وٍبدأ الوكل في َرا الػمس اإلاسحلت ًٍىن شاتدا ً وَظمح للوكل بايدؼاف الػالم 

ي , ًىما ًجب  اثي , وٍجب في َرا الػمس حصجُؼ اليؼان الخًس بخػلم ألالػاب ذاث اإلابدأ الكحًز

 حصجُؼ اللػب الخس غىد ألاهكاُ . 
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  : في هره املسحلة  أهم مشاكل النوم -

 البػم منهم ًبدون ؿػىبت في الرَاب للىىم  -1

 الخىف نبل  الىىم  -2

 اإلاص ي أزىاء الىىم  -3

 الٍىابِع اللُلُت  -4

لت للخػامل مؼ مؼاًل الىىم غىد ألاهكاُ في َرٍ اإلاسحلت :  -  والَُ آلان الخوىن الػٍس

 مً اإلاكُد ابهاء ألاكىاء ػاؾلت في ؾسقت الىىم  -1

 احلاز الدمى اإلاكللت للوكل  -2

س الوكل  -3  ابهاء يؤض مً اإلااء بجاهب طٍس

 كل نبل الىىم اجساء حمام للو -4

ممًٌ هحٍي للوكل حٍاًت لوُكت وججىب الخٍاًاث التي ًدخل قيها الجان والىحىغ  -5

بت والنهاًاث اإلاحصهت للهـف .  وألاجظام الؿٍس

 ًجب ججىب مخابػت الخلكاش نبل ونذ الىىم  -6

ىن نبل ونذ الىىم غلى ألانل بىـل طاغت  -7  ًجب اؾالم الخلكٍص

 

 صحة ألاسنان :  -3

ؽ ألاطىان واإلالملت ًجب أن ًجسي مً في َر ت ًٌخمل همى ألاطىان , جكَس ٍ اإلاسحلت الػمٍس

 نبل الىالدًً  , يما ًجب اكاقت الكلىزاًد . 

حػخبر حىادر و زكىق ألاطىان في َرا الػمس ش يء ػاثؼ  ولرلَ ًجب ؤلاهدباٍ للوكل أزىاء 

 اإلاص ي واللػب لخجىب السكىق . 

 

 منع ألاذية :  -4

 سحلت الوكىلت اإلابٌسة أنل خوىزة للظهىن مً مسحلت الدازج حػخبر م -

 الدظمم خالُ َرٍ اإلاسحلت ش يء ػاثؼ وَى الخوس ألايبر غلى الوكل  -

 في مىؼ ألاذًت غىد الوكل  -
ً
 َاما

ً
 الهدزة اإلاػسقُت غىد الوكل جلػب دوزا

س الجاهبُت  -  ًجب زقؼ حىاجص الظٍس

 الظالمت والىناًت وزهاقت ألامان والخىجه الخالي ًصداد هحى ألامان و  -

 ًجب أن ًٍىن الىالدًً ندوة حظىت لألبىاء غلى َرا الـػُد -

جؤطِع غاداث الىناًت مثل لبع وانُاث السيبت أزىاء نُادة الدزاجت الهىاتُت وَرا مً ػؤهه  -

  أن ًخلو طلىى وناثي هىٍل ألامد غىد الوكل . 

 ))اهتهذ اإلاحاكسة((


