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 درجه(                                                                              20)                                                              -السؤال األول:

 لكل منها وضح ماهى أنواع المالعب الرياضية وما هى األشتراطات الصحية  -1

 المالعب المكشوفة والمغطاة: 

 * المالعب الرملية والترابية: 

  0تصاعد الغبار بها يؤدى إلى اإلصابة ببعض أمراض الجهاز التنفسى

 *المالعب المزروعة الطبيعية: 

  0يجب أن تقص النجيلة بصورة منتظمة حتى ال تؤثر على مستوى أداء الالعبين

 : * المالعب المزروعة الصناعية

لهاااا أرااارار بثيااارة باصاااوص إصاااابار المالعااابإ حيااال ارتفعااار نسااابة إصاااابة الالعباااين 
  0الذين يتدربون عليها ويسير االتجاه الحالى نحو زراعة المالعب بالنجيل الطبيعى

 تخطيط المالعب: 

  0يجب ترك مساحة بافية بين اطوط الجانب والمرمار أو المشاهدين

 المالعب المغطاة: 

  0فيها جودة التهوية الطبيعية والصناعيةيجب أن تراعى  



 

 0يجب أن تراعى فيها جودة اإلراءة الطبيعية والصناعية  

 0يجب أن تتوافر حمامار وأدشاش بافية نظيفة  

  الماااارو والماااداال فااى بااال المالعااب يجاااب أن تبااون بافياااة ومناساابة لتااادف  الجماااهير أثنااااء
 0الداول والاروو

 

 

حمامات السباحة واألمراض التى تنتقل عن طريق تكلم عن األشتراطات الصحية ل -2

 الحمام 

 شروط خاصة بالمبنى: 

  0يجب أن يبون جدار الحمام من مادة غير منفذة بالقيشانىإ ولبى يسهل تنظيفها -
سااام فاااو  مساااتوى اطرض المحيطاااة بالحماااام لحجاااز 50-20يجاااب أن ترتفااان جااادران الحماااام  -

  0القاذورار

  0بالتدريج يجب أن يبون قاع الحمام منحدرا   -

  0يجب تواجد حوض لألقدام بجانب الحمام وبه مادة مطهرة -
 

 شروط خاصة بالمياه: 

  0جزء فى المليون0.6 -0.2ررورة إرافة مادة البلور ببمية  -1
  0جزء فى المليسون 0.4تراف سلفار النحاس بنسبة  -2

  0أن تبون المياه فى حربة مستمرة "فلتر" -3
 

 شروط خاصة باألفراد: 

  0أى فرد مصاب بمرض جلدى من النزول فى الحمامأن يمنن  -1
 0أن يأاذ بل فرد حماما  قبل النزول للحوض -2

  0السير فى حوض اطقدام -3

  0نظافة المايوه والمناشف التى يستادمها اطفراد -4

  0الداول للمراحيض قبل نزول الحمام -5

  0 2م4عدم ازدحام الحوض باطفراد بحيل يبون نصيب الفرد  -6

  0ر المشتربين بالنزول إلى الحمامعدم السماح لغي -7

 األمراض التى تنتقل عن طريق الحمام: 



 

  0االلتهاب الفطرى الجلدى فى القدم المسمى التينيا -1
  0بعض االلتهابار الجلدية الببتيرية -2

  0التهاب العينين -3

 0التهاب الحل  واطذن الوسطى والجيوب اطنفية -4

  0بعض اطمراض والنزالر المعوية -5

مثاالا التيفااود والدوساانتاريا وااللتهاااب البباادى الوبااا ى نتيجااة شاارب مياااه  بعااض اطمااراض -6
  0الحمام

بعاااض حاااوادل الغااار  وبعاااض اإلصاااابار الناتجاااة عااان القفااازإ ويباااون سااابب مثااال هاااذه  -7
 0الحوادل واإلصابار هوا اطفراد الذين يستعملون الحمام بدون رقابة أو إشراف

 

 كن المرتفعة عن مستوى سطح البحروضح تأثير التكيف على التدريب فى األما -3

ال تااؤثر المرتفعااار المنافرااة علااى البفاااءة البدنيااةإ بينمااا تاازداد صااعوبة فااى المرتفعااار 
المتوسااطة والعاليااةإ وذلااك بساابب انافاااض الرااغط الجااوى ماان انافاااض رااغط اطبسااجين ممااا 

  0يؤدى إلى قلة بميته فى الدم

فاض البفاءة البدنية ويصااحب ذلاك نقاص ويعتبر زيادة الدين اطبسجينى أحد أسباب انا
بمية اطبسجين فى الدم وزيادة سرعة التنفس وزيادة رربار القلبإ ومن ثم يصاحب ذلاك هباوط 

  0فى نشاط اطعراء الحسية

-5ويؤدى التبيف على الحياة فى المرتفعار إلى زيادة عدد البرار الحمراء فى الدم من 
ملليمتااار المبعاااب مااان الااادم لتباااون قاااادرة علاااى حمااال مالياااين فاااى ال 8-7مالياااين لتصااال إلاااى  6

  0%25 – 22 -%20-19اطبسجينإ أى تزيد سعة الدم اطبسجينية من 

  0مم ز ب 760مثالا رغط مبونار الهواء عند سطح البحر يقارب 

 0مم ز ب  400رغط مبونار الهواء أعلى سطح البحر يقارب 

 0%20نسبة اطبسجين فى الهواء 

                                           76  ×2 



 

  0مم ز ب 152الرغط الجز ى لألبجسين عند سطح البحر = ااااا = 

                                         1 

                                                  4  ×2 

 الرغط الجز ى لألبسجين أعلى من سطح البحر = ااااا

                                                   1        

  0مم ز ب 80.000=

  0وهذا يؤدى إلى افض نسبته فى الدم ونقص البفاءة البدنية

تكلم عن تأثير ارتفاع درجه الحرارة وتأثير الرطوبة على جسم الرياضى اثناء ممارسة  -4

 النشاط الرياضى

 

 درجة الحرارة:  -
عاان طرياا  اإلشااعاع والحماال والتوصاايل والتبااول والتاانفسإ  الجساام يفقااد الحاارارة الزا اادة منااه

فاااان الجسااام ترتفااان درجاااة حرارتاااه حاااب نظرياااة  5 37ولبااان عنااادما تزياااد درجاااة حااارارة الجاااو عااان 
 اإلشعاعإ وفى هذه اطثناء تحدل بعض التغيرار بالجسم هىا 

  0تمدد اطوعية الدموية بالجلد -1
  0دفن الدم من اطعراء الداالية تجاه الجلد -2

  0ادة نشاط الدورة الدمويةزي -3

  0وهذا يؤدى إلى رفن درجة حرارة الجلد -4

  0فتزداد بمية الحرارة المفقودة بوسيلة اإلشعاع والحمل -5

  0ويظهر العر  الذى يعمل على تبار الماء -6

 زيادة سرعة التنفس التى تساعد على تالص الجسم من حرارته  -7
 

  0سل والصداع  و الدوارونتيجة لذلك تظهر بعض اطعراض مثل الترااى والب

وبناء عليه يزداد إفراز العر  ويفقد الجسم جزءا  ببيرا  من اطماالح ويسابب ذلاك جفااف الجسام 
  0ويبدأ الشعور بالمغص والقئ والدوار



 

وعلاااااى  0م5 41-40وهاااااذا يعااااارف براااااربة الحااااارارة حيااااال ترتفااااان درجاااااة حااااارارة الجسااااام إلاااااى 
ج ولايس فجاأة مان تعويراهم بالمااء والملاحإ ويجاب أن الرياريين التأقلم من مثل هذا الجو بالتادري

يرتدى الرياريون مالبس ريارية افيفةإ وأحيانا  يرطر البعض إلى بل المالبس بالمااء لتسااعد 
  0على تلطيف درجة حرارة الجسم

 

 تأثير الرطوبة:  -

  0هىا الرطوبة هى زيادة نسبة باار الماء فى الهواء الجوى

ر درجة حرارة الجو ترتفن درجة حرارة الهواءإ وبلما بان ذلك فى مبان لماذا؟ طنه بلما ارتفع
  0قريب من مياه البحر فان الهواء الجوى الحار يحمل معه قدرا  ببيرا  من باار الماء

وأثرهاا أنه بلما زادر الرطوبة قلر فارص تباار العار  مان ساطح الجلاد وهاذا يزياد مان درجاة 
  0حرارة الجسم

  0لتنفسإ طن الهواء الجوى يبون مشبعا  بباار الماءوهذا يعو  عملية ا

 ( اتدرج 01)                                                            -:لثانىالسؤال ا

 اطأ  -1

 صح -2

 صح -3

 صح -4

 صح -5

 اطأ -6

 اطأ -7

 اطأ -8



 

 صح -9

 اطأ -10

 

 

 

 ( اتدرج 01)                                                            -:لثالثالسؤال ا

واصا ص التصنين إ التوصيل الحرارى إ  الوزن إالمالبس الاارجية إ اامار المالبس -1
قابلية نفاذ الهواء إ ااصية تشرب الماءإ المطاطية إ الشحنة البهربا ية إ ااصية اللون 

 والمتانة
المرض غير الظاهر إ  الصحة المثاليةإ الصحة اطيجابية إ السالمة المتوسطه إ -2

 إ مستوى اطحترار المرض الظاهر
المسببار الحيوية إ المسببار الغذا ية إ المسببار البيميا ية إ المسببار الطبيعية إ  -3

 المسببار العروية والوظيفية إ المسببار النفسية واطجتماعية 
 سبحية إ عنقودية إ ثنا ية أو مزدوجه  -4
 رجة حرارة جرام واحد من الماءهو بمية الحرارة الالزمة لرفن د -5
 وحيدة الالية إ متعدده الااليا -6
 سبريار أحادية  -7
 التنيا إ القراع -8
 البروتينار إ البربوهيدرار إ الدهون إ المعادن إ الفيتامينار إ الماء -9
 هوا ية اجبارية إ الهوا ية اجبارية إ هوا ية ااتيارية -10
 

 درجه( 30)                                                                               -السؤال الرابع:

 عرف التغذية الصحية. مع ذكر أهمية التغذية بالنسبة لألنسان  -1

ويعااارف علااام التغذياااة بأناااها ذلاااك العلااام الاااذى يمثااال جميااان المعلوماااار المرتبطاااة بالغاااذاء الاااذى 
 Catabolismوالهادم   Anabolismيحتاو إليه البا ن الحىإ ويدرس جمين عملياار البنااء 

 0التى تحدل للغذاء منذ تناوله عن طري  الفم وحتى إاراجه مان الجسام علاى شابل فراالر



 

بمااا أن هااذا العلاام ياادرس أيرااا  بيفيااة إنتاااو الغااذاء واسااتادامه والتعاماال ماان مالفااار اإلنتاااو 
 0لتلك اطغذيةإ وهو ما يعرف بصناعة الغذاء

 أهمية التغذية بالنسبة لألنسان

 الجسم بالطاقةا دادمإ -

 بناء الجسم ونموها   -

 تزويد الجسم بالعناصر والمرببار الحيويةا -
 0تنظيم العمليار الحيوية فى الجسم -

 تكلم عن العوامل التى تؤثر على زياده احتياج السعرات الحرارية فى جسم األنسان  -2

عرار الحرارياة ا فبلما باان العمال صاعبا  بلماا ازدادر السانوع العمل الذى يزاوله اإلنسان -
 0(1التى يحتاجها الجسم جدول )

ا بلما ببر اإلنسان بلما قلار الساعرار الحرارياة التاى يحتاجهاا فالطفال بالنسابة إلاى العمر -
حجمه يحتاو ساعرار حرارياة أبثار مان اإلنساان البهال إذ أن الطفال إراافة إلاى احتياجاه 

أماا البهال  0مواد غذا ية للبناءللسعرار الحرارية لحرقها وتوليد الطاقة للحربة فان يحتاو 
 0والعالقة ليسر طردية صرفه 0فال يحتاو إلى مواد غذا ية لبناء االيا جديدة

ا فالمصااارع يحتاااو إلااى رااعف الطاقااة والسااعرار الحراريااة التااى نوووع الج وود الووذى يبذلووه -
  0(2يحتاجها العب تنس الطاولة مثال جدول )

لساعرار الحرارياة أبثار مماا تحتاجاه المارأة ا أن الرجل يحتاو إلى رعف الطاقاة واالجنس -
  0سعره حرارية يحتاو الرجل أبثر من المرأة( 500)

ا هناااااك أمااااراض تزيااااد ماااان حاجااااة الجساااام إلااااى السااااعرار الحراريااااة األمووووراض الجسوووومية -
  0)باطمراض الهرمونية مثال (

دة ا هناااك نسااابة طرديااة بااين الساااعرار الحراريااة بزيااادة وزن الجسااام يااؤدى إلااى زيااااالوووزن -
السعرار الحرارية وهناك ااتالف لما يحتاجه الجسام مان ساعرار حرارياة باااتالف العمال 

  0(Krefe)والجهد الذى يبذله الفرد وقد أورح ذلك بريفه 

 
 أذكر تصنيفين فقط من تصنيفات المجموعات الرئيسية لألغذية -3

يوجد تقسيم للغذاء مبنى على مصادر الحصول على األغذيوة  وذوذا  -التقسيم األول :
   وذما: Basic Two Food Groupsالتقسيم وضع األغذية فى مجموعتين أساسيتين 



 

 األغذية ذات المصدر الحيوانى وتتضمن: -1

 0اللحوم والدواجن والطيور واطسماك -
  0المنتجار الحيوانيةا باطلبانإ والجبن والبيض والزبد -
 ذية ذات المصدر النباتى وتضم: األغ -2

 0الحبوبا بالقمحإ الشعيرإ اطرزإ الذرة -
 0البقولا بالعدسإ اللوبياإ الفاصولياإ الفول -

 0الجذور أو الدرنارا بالجزرإ اللفرإ البنجرإ البطاطاإ البطاطس -

 0الارروارا بالبرنبإ الملوايةإ الاسإ الطماطم -

 ميائىبناءا على التركيب الكي  -: التقسيم التانى

  0الباروتيناار -

 0الباربوهيادرار -

 0الادهاااون -

 0المعااادن -

 0الفيتامينااار -

  0الماااااء -

 
 وضح ماهى الطرق والوسائل المتبعه لمكافحة األمراض المعدية  -4

 اكتشاف المرضى والتبليغ عن م:-1

وهاااو مااان أهااام اطساااس التاااى يقاااوم عليهاااا مبافحاااة اطماااراض المعدياااةإ اطمااار الاااذى يساااهل 
 عد فى اإلسراع نحو اتااذ االحتياطار الصحية الالزمةإ وهو يتطلباويسا

  تنميااة الااوعى لاادى المااواطنين عاان أهميااة اإلبااالح عاان أى حالااة تحماال أحااد اطمااراض المعديااة
 0للجهار الصحية

 0أهمية قيام اططباء والممررين نحو اإلسراع فى التبليغ عن أى حالة مررية معدية  

 0اإلبالح عن أى وفيار بسبب أحد اطمراض المعدية أهمية دور مفتش الصحة فى  

 عوزل المرضى:  -2

هااو االحتياطااار الالزمااة لمبافحااة اطمااراض المعاادمإ ويااتم عاازلهم فااى مبااان ماصااصإ 
وعااادة مااا يبااون إحاادى مستشاافيار الحميااارإ لراامان الرعايااة الطبيااة والعالجيااةإ وتجنااب انتشااار 



 

أن يتم عزل المريض بمنزلة ولبن بعد رمان تحقيا  المرض بين أفراد أسرة المصابإ وقد يجوز 
شااروط ااصااة فااى مبااان العاازلإ واطمااراض التااى قاااد يساامح بهااا فااى عاازل المااريض بمنزلااة هاااى 

 -البلاااااب -الجمااااارة -المالرياااااا -التهااااااب الغااااادة النبفياااااة -الساااااعال الاااااديبى -الحصااااابة -)الااااادفتريا
الدوساانتاريا  -حمااى الادنج –نفلاونزا اط -الجاادرى البااذب -الادرن الر ااوى وغيار الر اوى -التيتاانوس

 0اطميبية والبلهارسيا

 التط يوور:-3

 من أهم الوسا ل المتبعة لمبافحة اطمراض المعدية وهو ينقسم إلىا 

التطهير المستديم أثناء المرضإ ويتم بواسطة الممررار لقتل الجاراثيم الموجاودة فاى إفارازار  -أ
 0وال  بأولالمصابإ وتطهير مفروشار وملبوسار المصاب أ

التطهير النها ى والذى يتم بواساطة فار  التطهيار التابعاة لاوزارة الصاحة بعاد شافاء الماريضإ   -ب
  0أو نقله للعزل الطبىإ أو وفاته

التطهير العام وهو تطهير الحى أو القرية التى تواجد بها المصاب يتم هذا النوع من التطهير  -و
  0فى حالة اطمراض الوبا ية

كساب م المناعة باللقاح أو المصل الواقى:مراقبة الم -4  خالطين وا 

والماااالطون هاام أبثاار الناااس تعررااا  للعاادوىإ ويجااب تحدياادهمإ وتطعاايمهم باللقاحااار أو 
 0باطمصال الواقيةإ واستمرا مراقبة الماالطين وفحصهم طبيا  

 البحث عن منشأ العدوى: -5

رض ومبافحتااه فااى مصااادرهإ ويااتم بواسااطة اططباااء الصااحيينإ بهاادف ابتشااااف بااؤرة الماا
يبحااال تااااريا بااادء المااارضإ وتااااريا العااادوىإ وتااانقالر الماااريضإ وعالقاتاااه بمرراااى أو حااااملين 

  0للجراثيمإ وغير ذلك مما له عالقة بنوع العدوى

 اإلجراءات المتبعة نحو حالى الجراثيم:-6

 وهى تتم باطسلوب التالىا 

 0ابتشاف حاملى الجراثيم 



 

 0ثيم بعد ابتشافهمالوقاية من حاملى الجرا  
 التطعيم العام لجميع المواطنين:-7

وهو يتم حينما ياشى من انتشار اطمراض فى جهة ماإ أو عند انتشارها بالفعلإ بغرض 
 -البااااراتيفود -التيفاااود -ابتسااااب بااال إنساااان مناعاااة راااد العااادوىإ وااصاااة فاااى أماااراض الجااادرى

 0بطاعون -الدفتريا

 0لجمهورالتوعية بوسا ل اإلعالم بين ا -8

 

 احتياطات أخرى لمكافحة األمراض المعدية: -9

 0مراقبة المسافرين والقادمين من جهار موبوءة  
 0مراقبة القادمين من الاارو  

 0تنقية المياه وتطهيرها 

 0االهتمام بالنظافة العامة بطريقة صحية 

 0التالص من القمامة بطريقة صحية 

 0مراض المعديةتنفيذ الطر  والوسا ل الماتلفة لمبافحة اط 

 

  تكلم عن العوامل التى تؤثر فى مستويات صحة الفرد، مع ذكر أمثلة كلما أمكن 

  0عوامل تتعل  باطسباب النوعية لألمراض -1
  0عوامل تتعل  باإلنسان العا ل -2

  0عوامل تتعل  بالبي ة -3
 

 أواًل: العوامل التى تتعلق باألسباب النوعية لألمراض: 

 المسببات الحيوية: -1

ماان أصاال حيااوانى مثاال حيااوان اطميبيااا وحيااد الاليااةإ أو حيااوان حمااى المالريااا أو تبااون  -أ
  0متعددة الااليا مثل ديدان البلهارسيا أو ديدان االنبلستوما أو ديدان اإلسبارس

  0من أصل نباتى مثل الفطريار والببتريا والفيروسار -ب



 

 المسببات الغذائية:  -2

 0قلة الغذاء أو اإلبثار أو بثرته فى الجسم وفيها يبون سبب اطمراض نتيجة

 المسببات الكيميائية: -3

وهاذه تباون اارجيااة )مان البي ااة( مثال مرباب الرصاااص والازرنياإ وقااد تباون دااليااةإ أى 
تنشأ داال الجسم مثل المواد التى تتبون فى الدم أثناء مرض البول السبرى أو التسامم الباولى أو 

  0التسمم الببدى

 الطبيعية:  المسببات-4

  0اإلشعاعار -البهرباء -الروراء -الروء -الرطوبة -مثل الحرارة

 المسببات العضوية والوظيفية: -6

  0مثل الهرمونار التى تفرزها الغدد الصماء داال الجسم

 المسببات النفسية واالجتماعية: -7

ن فااى عاادم اطمااا -اإلحساااس بالمساا ولية -رااغط الحياااة الحديثااة -مثاال الرااغط العاااطفى
  0اإلدمان على المشروبار الروحية أو المادرار -العمل أو الوطن أو المنزل

 

 ثانيًا: العوامل التى تتعلق باإلنسان العائل: 

وهى عوامل تتعل  بقدرة المريف أو العا ل والتى تعمل على مقاومة المساببار النوعياةإ 
 وتتبون من عناصر بثيرة منهاا 

 عية )وهى غير محددة لمرض معين(ا المقاومة الطبيعية وغير النو  -3
مقاومااااة  ليااااة مثاااال مااااا يهي ااااه الجلااااد والغشاااااء المااااااطىإ ومااااا لااااه ماااان أهااااداب وشااااعيرار  -أ

فرازار   0وا 
  0حمورة اإلفرازار مثل حامض اإليدروبلوريك فى المعدة  -ب

  0االيا المقاومة -و



 

طبيعياا  أو مبتسابة الدم والبالزما ولهاا قابلياة محارباة المساببار النوعياة لألماراض مبتسابة  -د
  0صناعيا  

 المناعة النوعية المكتسبة طبيعيًا:  -أ

  0* إما سلبية مثل الوليد الجديدإ يبتسبها عن طري  أمه

ما إيجابية يبتسبها عن طري  تعرض الفرد للعدوى وتفاعله من المسبب النوعى   0* وا 

 

 المناعة النوعية المكتسبة صناعيًا:  -ب

 0من اطمصال* وهى إما مناعة سلبية 

* أو مناعاااة إيجابياااة تحقااا  ساااواء بانااار مقتولاااة أو مروراااة أو حقااان الساااموم المروراااةإ حيااال 
 0يتفاعل معها الجسم مبونا  أجسام مرادة لها

 العوامل الوراثية والصفات الوراثية:  -3

  0مثل المياه البيراء فى العين أو العمى الليلى الوراثى أو البول السبرى

 اعية والعادات مثل: العوامل االجتم-4

  0العادار التى تتعل  باعداد الطعام وتجهيزهإ مثل شرب اللبن دون الغلى أو أبل اللحم النيئ -أ

  0العادار المتعلقة بالصحة الشاصية من نظافة وتغذية وغيرها -ب

  0العادار والسلوك الجنسى -و

 العوامل الوظيفية:  -5

 0مثل اإلجهاد والسهر

 لعنصر:السن والنوع وا-6



 

أى أن هناااك أمااراض تنتشاار أبثاار فااى اططفااال أو المااراهقين وأااارى فااى ساان الشااياواةإ 
  0وبذلك أمراض ااصة باإلنال وأمراض تنتشر فى أجناس عنصرية أبثر من غيرها

 ثالثًا: العوامل التى تتعلق بالبيئة: 

 البيئة الطبيعية: -1

  0الحالة الجغرافية االرتفاع عن سطح البحر -أ

  0لحالة البيولوجية نوع التربة وعليها يتحدد نوع الغذاء واإلمداد بالمياه والعناصر الرروريةا -ب

 0حربة الرياح -درجة الحرارة والرطوبة –المناخ  -و

 البيئة البيولوجية:  -2

وتشاامل عناصاار المملبااة الحيوانيااة أو الجيولوجيااةإ وتااؤثر فااى اإلمااداد بالطعااام والعواماال 
  0مراضإ بما تؤثر فى عادار اإلنسان وعمله فى الزراعة أو الصناعةالوسيطة فى نقل اط

 البيئة االجتماعية والثقافية: -3

  0ازدحام -ريف -حرر -بثافة السبان وتوزيعهم -أ

المسااتوى التعليمااى ومااا يتبعااه ماان قاادر مناسااب ماان الااوعى الصااحىإ والساالوك الصااحىإ  -ب
  0قاية والتعاون من المنظمار الصحيةفيما يتعل  بانتشار العدوى واستادام طر  الو 

  0وما يهي ه من قدر مناسب من الغذاء والسبن والتعليم -المستوى االقتصادى -و

 تكلم عن دور مدرس التربية الرياضية فى تقويم صحة التالميذ -6

االشاااتراك فاااى عملياااة الفحاااص الطباااى الااادورى الشااااملإ فهاااو يشاااترك مااان الطبياااب والزا ااارة  -1
الساتمارة الااصاة بالتالمياذ وتساجيل التااريا المرراى لهامإ وعلياه أن الصحية فى مالء ا

يحرص على حرور عملية الفحص فربما تبون لديه معلومار تفيد فى عملياة الفحاصإ 
بما أن الصلة القوية التى تربط بين المدرساة والمنازل عان طريا  اتصااله بأوليااء اطماور 

ربية الرياراية يساتفيد مان اشاترابه فاى والتفاهم معهم باصوص حالة أبنا همإ ومدرس الت
عملية الفحص الطبى بمعرفة أنواع اطمراض الموجودة فى المجتمن المدرسى وحصر بل 



 

منهاااا وعمااال ساااجالر ااصاااة بهااااإ بماااا يساااتفيد أيراااا  مااان اشاااترابه فاااى الفحاااص الطباااى 
مإ بمعرفااة أنااواع االنحرافااار القواميااة التااى تظهاار بااين التالميااذ وعليااه تسااجيلهم وتصاانيفه

وعليه تقسيمهم إلى ف ار متجانسة وورن البرامج واطنشطة الريارية المناسبة لهامإ بماا 
يتعاارف ماادرس التربيااة الريارااية ماان اااالل اشااترابه فااى الفحااص الطبااى علااى اطمااراض 
المنتشاارة فااى المدرسااةإ ولاايس ماان واجبااه معرفااة باال ذلااكإ باال عليااه متابعااة هااذه الحاااالر 

رشاد وتوجيه التالميذ إلى  0طر  العالو وطر  الوقاية أيرا   وا 
االشتراك فى اإلشراف الصحى الياومى علاى التالمياذ ومالحظاة اطعاراض المفاج اة التاى  -2

بالغهااا إلااى المساا ولين بالوحاادة الصااحية  -قااد تظهاار علاايهم وتسااجيل هااذه المالحظااار وا 
ظة مدى المدرسية وهو يقوم يوميا  بنظرة سريعة على التالميذ أثناء طابور الصباح لمالح

 -اهتماااامهم بالنظافاااة الشاصاااية واصوصاااا  علاااى اطجااازاء الظااااهرة مااان الجسااام "الشاااعر
  0العينين" -اطظافر -الوجه

وقد يقن علياه عابء متابعاة بعاض  -االشتراك فى الفحوص الجماعية من الزا رة الصحية -3
 ارة الحاالر المررية بالمدرسة إلى أن ياتم شافاؤهاإ وعلياه أن يبادى جميان مالحظاتاه للزا

  0الصحية أو الطبيب لتدوينها فى السجالر الصحية

تقااويم صااحة التالميااذ النفسااية عاان طرياا  مالحظااة ساالوك التالميااذ وابتشاااف أى انحااراف  -4
سلوبىإ وعليه تسجيل هذه المالحظار ومحاولة عالو بعض الحاالر البسيطة بالتعاون 

  0من أولياء اطمور
 


