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 م٢٠١٧/م٢٠١٦لعام الدراسى ل الفصل الدراسى األول
 

                                                ) درجھ٢٠(                                                                      -:السؤال األول
  

لكل نشاط ریاضى أماكن خاصھ لممارسھ تلك النشاط وتختلف أماكن ممارسة النشاط 
  فى ضوء ذلك . الریاضى على حسب نوع األنشطة الریاضیة المختلفة 

 وضح ماھى أنواع المالعب الریاضیة وما ھى األشتراطات الصحیة لكل منھا  -١
نتقل عن طریق تكلم عن األشتراطات الصحیة لحمامات السباحة واألمراض التى ت -٢

 الحمام 
 فى األماكن المرتفعة عن مستوى سطح البحروضح تأثیر التكیف على التدریب  -٣
تكلم عن تأثیر ارتفاع درجھ الحرارة وتأثیر الرطوبة على جسم الریاضى اثناء ممارسة  -٤

  النشاط الریاضى
  

  ) ات درج١٠(                                                                   -:لثانىالسؤال ا
                                                                         ضع عالمة صح أمام العبارات الصحیة وعالمة خطأ امام العبارات الخاطئة -
یعتبر مستوى الصحة األیجابیة ھو أعلى مستوى من مستویات الصحة التى یسعى    -١

 (      )تتوافر لدى األنسان طاقة صحیة ایجابیة األنسان للوصول الیھا حین 
  

ما دییدان البلھارسیا  األمیبا على أنھ وحید الخلیة، أىیصنف الطفیلیى الحیوان -٢
 (     )واألنكلستوما تصنف على أنھا متعدده الخالیا

  
من المسببات الكیمیائیة التى تشكل خطورة على جسم األنسان ھى مركبات الرصاص  -٣

   )(   والزرنیخ 
 

من أھم شروط الغذاء المتوازن تناول الكربوھیدرات المعقده والسكریات الطبیعیة بما  -٤
 (    )من األحتیاج الیومى للفرد من السعرات الحراریة % ٤٨یقرب من 

 
فیلیات داخلیة تنقسم الطفیلیات الحیوانیة حسب عالقتھا بجسم األنسان والحیوان الى ط -٥

 (    )وطفیلیات خارجیة 
 

م طرق الرعایة الصحیة للمصابین باألمراض المعدیة ھو اكتشاف المرض من أھ -٦
 (    )والتبلیغ عنھ وتطعیم المخالطین 

  
 



یفضل أن یتناول الریاضى یوم المنافسة األسماك المالحھ والمواد المنبھة وذلك ألمداد  -٧
 (     )الجسم بالطاقة التى یحتاجھا 

  (    )ى وجود وسط حمضى متعادل تستطیع المیكروبات أن تكمل دورة حیاتھا ف -٨
 

 (    )تتحول الدھون بعد عملیة الھضم الى احماض دھنیة وجلیسرول وكولستیرول  -٩
 

 الواویة ھى میكروبات على شكل حرف واو أو شكل الضمة وتسبب المیكروبات - ١٠
    )  ( أمراض السیالن والزھرى 

  ) ات درج١٠(                                                                   -:لثالثالسؤال ا
  -:أكمل العبارا األتیة  -

من أھم الشروط الصحیة التى یجب توافرھا فى المالبس الریاضیة ھى  -١
........،........،.......،........،..........،........... 

 
  قسمت منظمة الصحة العالمیة مستویات ودرجات الصحة الى ستھ مستویات وھى  -٢

  ........،........،.......،........،..........،..........  
  

  من أھم العوامل التى تتعلق باألسباب النوعیة لألمراض  -٣
  ........،........،.......،........،..........،...........  

  
 ............،.............،..........من أشكال المیكروبات الكرویة  -٤

 
 .............................................السعر الحرارى ھو  -٥

 
 .................،............تنقسم الطفلیات الحیوانیة الى  -٦

 
 ............تتحول الكربوھیدرات بعد عملیة التمثیل الغذائى فى جسم األنسان الى  -٧

  
 ضیوجد العدید من الفطریات الضاره التى تھاجم جلد األنسان وتسبب الكثیر من األمرا -٨

 ..............،............ومنھا 
 

تنقسم مجموعات الغذاء الرئیسیة بناءا على التركیب الكیمیائى الى  -٩
.........،.........،........،........،.........،........ 

  
تنقسم المیكروبات لثالث مجموعات تبعا ألحتیاجھا للھواء واألكسجین وھى  - ١٠

.......،........،..........  
  )ھ درج٣٠(                                                                                           -:الرابعل السؤا
 مع ذكر أھمیة التغذیة بالنسبة لألنسان . عرف التغذیة الصحیة -١
 تكلم عن العوامل التى تؤثر على زیاده احتیاج السعرات الحراریة فى جسم األنسان  -٢
 ن فقط من تصنیفات المجموعات الرئیسیة لألغذیةأذكر تصنیفی -٣
 وضح ماھى الطرق والوسائل المتبعھ لمكافحة األمراض المعدیة -٤
 تكلم عن العوامل التى تؤثر فى مستویات صحة الفرد، مع ذكر أمثلة كلما أمكن  -٥
 تكلم عن دور مدرس التربیة الریاضیة فى تقویم صحة التالمیذ -٦

 



  "الفرقة األولى"صیة للریاضى نموذج اجابة ماده الصحة الشخ
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)                                                                              درجھ٢٠(                                                              -:السؤال األول

 العب الریاضیة وما ھى األشتراطات الصحیة لكل منھا وضح ماھى أنواع الم -٥
  : المالعب المكشوفة والمغطاة

  : المالعب الرملیة والترابیة* 
   ٠تصاعد الغبار بها یؤدى إلى اإلصابة ببعض أمراض الجهاز التنفسى

  : المالعب المزروعة الطبیعیة*
   ٠ الالعبینیجب أن تقص النجیلة بصورة منتظمة حتى ال تؤثر على مستوى أداء

  : المالعب المزروعة الصناعیة* 
لهـــا أضـــرار كثیـــرة بخـــصوص إصـــابات المالعـــب، حیـــث ارتفعـــت نـــسبة إصـــابة الالعبـــین 

   ٠الذین یتدربون علیها ویسیر االتجاه الحالى نحو زراعة المالعب بالنجیل الطبیعى
  : تخطیط المالعب

   ٠اهدینیجب ترك مساحة كافیة بین خطوط الجانب والمضمار أو المش
  : المالعب المغطاة

 ٠یجب أن تراعى فیها جودة التهویة الطبیعیة والصناعیة   
 ٠یجب أن تراعى فیها جودة اإلضاءة الطبیعیة والصناعیة  

 ٠یجب أن تتوافر حمامات وأدشاش كافیة نظیفة  

  المخـــارج والمـــداخل فـــى كـــل المالعـــب یجـــب أن تكـــون كافیـــة ومناســـبة لتـــدفق الجمـــاهیر أثنـــاء
 ٠ والخروجالدخول

  
  

تكلم عن األشتراطات الصحیة لحمامات السباحة واألمراض التى تنتقل عن طریق  -٢
 الحمام 

  : شروط خاصة بالمبنى
   ٠یجب أن یكون جدار الحمام من مادة غیر منفذة كالقیشانى، ولكى یسهل تنظیفها -
ســـم فـــوق مــــستوى األرض المحیطـــة بالحمـــام لحجــــز ٥٠-٢٠یجـــب أن ترتفـــع جـــدران الحمــــام  -

  ٠قاذوراتال

  ٠ًیجب أن یكون قاع الحمام منحدرا بالتدریج -

  ٠یجب تواجد حوض لألقدام بجانب الحمام وبه مادة مطهرة -
 
  



  : شروط خاصة بالمیاه
   ٠جزء فى الملیون٠.٦ -٠.٢ضرورة إضافة مادة الكلور بكمیة  - ١
  ٠ جزء فى الملیسون٠.٤تضاف سلفات النحاس بنسبة  - ٢

  ٠"فلتر "أن تكون المیاه فى حركة مستمرة - ٣
  

  : شروط خاصة باألفراد
   ٠أن یمنع أى فرد مصاب بمرض جلدى من النزول فى الحمام - ١
 ٠ًأن یأخذ كل فرد حماما قبل النزول للحوض - ٢

  ٠السیر فى حوض األقدام - ٣

  ٠نظافة المایوه والمناشف التى یستخدمها األفراد - ٤

  ٠الدخول للمراحیض قبل نزول الحمام - ٥

  ٠ ٢م٤یث یكون نصیب الفرد عدم ازدحام الحوض باألفراد بح - ٦

  ٠عدم السماح لغیر المشتركین بالنزول إلى الحمام - ٧

  : األمراض التى تنتقل عن طریق الحمام
   ٠االلتهاب الفطرى الجلدى فى القدم المسمى التینیا - ١
  ٠بعض االلتهابات الجلدیة البكتیریة - ٢

  ٠التهاب العینین - ٣

 ٠التهاب الحلق واألذن الوسطى والجیوب األنفیة - ٤

  ٠ض األمراض والنزالت المعویةبع - ٥

التیفــود والدوســنتاریا وااللتهـــاب الكبــدى الوبــائى نتیجـــة شــرب میـــاه : بعــض األمــراض مثـــل - ٦
  ٠الحمام

بعـــض حــــوادث الغــــرق وبعــــض اإلصــــابات الناتجــــة عــــن القفــــز، ویكــــون ســــبب مثــــل هــــذه  - ٧
 ٠األفراد الذین یستعملون الحمام بدون رقابة أو إشراف: الحوادث واإلصابات هو

 
 وضح تأثیر التكیف على التدریب فى األماكن المرتفعة عن مستوى سطح البحر -٣

ال تــؤثر المرتفعـــات المنخفــضة علـــى الكفــاءة البدنیـــة، بینمــا تـــزداد صــعوبة فـــى المرتفعـــات 
المتوســـطة والعالیـــة، وذلـــك بـــسبب انخفـــاض الـــضغط الجـــوى مـــع انخفـــاض ضـــغط األكـــسجین ممـــا 

   ٠یؤدى إلى قلة كمیته فى الدم
عتبر زیادة الدین األكسجینى أحد أسـباب انخفـاض الكفـاءة البدنیـة ویـصاحب ذلـك نقـص وی

كمیة األكسجین فى الدم وزیادة سرعة التنفس وزیادة ضـربات القلـب، ومـن ثـم یـصاحب ذلـك هبـوط 
   ٠فى نشاط األعضاء الحسیة



-٥ مـن ویؤدى التكیف على الحیاة فى المرتفعات إلى زیادة عدد الكرات الحمراء فـى الـدم
 مالیــــین فـــى المللیمتــــر المكعــــب مــــن الـــدم لتكــــون قــــادرة علــــى حمــــل ٨-٧ مالیـــین لتــــصل إلــــى ٦

   ٠%٢٥ – ٢٢ -%٢٠-١٩األكسجین، أى تزید سعة الدم األكسجینیة من 
   ٠مم زئبق٧٦٠ضغط مكونات الهواء عند سطح البحر یقارب : مثال

  ٠ مم زئبق٤٠٠ضغط مكونات الهواء أعلى سطح البحر یقارب 
  ٠%٢٠ األكسجین فى الهواء نسبة

                                           ٢ × ٧٦  
   ٠مم زئبق١٥٢= ـــــ = الضغط الجزئى لألكجسین عند سطح البحر 

                                         ١  
                                                  ٢ × ٤  

  ـــــ= على من سطح البحر الضغط الجزئى لألكسجین أ
                                                   ١         
   ٠مم زئبق٨٠.٠٠٠=

   ٠وهذا یؤدى إلى خفض نسبته فى الدم ونقص الكفاءة البدنیة
تكلم عن تأثیر ارتفاع درجھ الحرارة وتأثیر الرطوبة على جسم الریاضى اثناء ممارسة  -٤

 النشاط الریاضى
  

  : الحرارةدرجة  -
الجــسم یفقــد الحــرارة الزائــدة منــه عــن طریــق اإلشــعاع والحمــل والتوصــیل والتبــول والتــنفس، 

 فــــإن الجـــسم ترتفــــع درجــــة حرارتـــه حــــب نظریــــة ٥ ٣٧ولكـــن عنــــدما تزیـــد درجــــة حــــرارة الجـــو عــــن 
  : اإلشعاع، وفى هذه األثناء تحدث بعض التغیرات بالجسم هى

   ٠تمدد األوعیة الدمویة بالجلد - ١
  ٠الدم من األعضاء الداخلیة تجاه الجلددفع  - ٢

  ٠زیادة نشاط الدورة الدمویة - ٣

  ٠وهذا یؤدى إلى رفع درجة حرارة الجلد - ٤

  ٠فتزداد كمیة الحرارة المفقودة بوسیلة اإلشعاع والحمل - ٥

  ٠ویظهر العرق الذى یعمل على تبخر الماء - ٦

 زیادة سرعة التنفس التى تساعد على تخلص الجسم من حرارته  - ٧
  

   ٠ة لذلك تظهر بعض األعراض مثل التراخى والكسل والصداع  و الدوارونتیج



ًوبناء علیه یزداد إفراز العرق ویفقد الجسم جـزءا كبیـرا مـن األمـالح ویـسبب ذلـك جفـاف الجـسم  ً
   ٠ویبدأ الشعور بالمغص والقئ والدوار

ـــــى ٠م٥ ٤١-٤٠وهـــــذا یعـــــرف بـــــضربة الحـــــرارة حیـــــث ترتفـــــع درجـــــة حـــــرارة الجـــــسم إلـــــى   وعل
لریاضیین التـأقلم مـع مثـل هـذا الجـو بالتـدریج ولـیس فجـأة مـع تعویـضهم بالمـاء والملـح، ویجـب أن ا

ًیرتدى الریاضیون مالبس ریاضیة خفیفة، وأحیانـا یـضطر الـبعض إلـى بـل المالبـس بالمـاء لتـساعد 
   ٠على تلطیف درجة حرارة الجسم

  

  :  تأثیر الرطوبة-
   ٠فى الهواء الجوىالرطوبة هى زیادة نسبة بخار الماء : هى

لماذا؟ ألنه كلما ارتفعت درجة حرارة الجو ترتفع درجة حرارة الهواء، وكلما كـان ذلـك فـى مكـان 
ًقریب من میاه البحر فإن الهواء الجوى الحار یحمل معه قدرا كبیرا من بخار الماء ً٠   

 مـن درجـة أنـه كلمـا زادت الرطوبـة قلـت فـرص تبخـر العـرق مـن سـطح الجلـد وهـذا یزیـد: وأثرها
   ٠حرارة الجسم

   ٠ًوهذا یعوق عملیة التنفس، ألن الهواء الجوى یكون مشبعا ببخار الماء
  

  ) ات درج١٠(                                                            -:لثانىالسؤال ا
  خطأ  -١

  صح -٢

  صح -٣

  صح -٤

  صح -٥

  خطأ -٦

  خطأ -٧

  خطأ -٨

  صح -٩

  خطأ - ١٠
  
  
  
  
  
  
  



  ) ات درج١٠(                                                            -:لثالثال االسؤ
وخصائص التصنیع ، التوصیل الحرارى ،  الوزن ،المالبس الخارجیة ، خامات المالبس - ١

قابلیة نفاذ الهواء ، خاصیة تشرب الماء، المطاطیة ، الشحنة الكهربائیة ، خاصیة اللون 
 والمتانة

لمثالیة، الصحة األیجابیة ، السالمة المتوسطه ، المرض غیر الظاهر ، الصحة ا - ٢
 المرض الظاهر، مستوى األحتضار 

المسببات الحیویة ، المسببات الغذائیة ، المسببات الكیمیائیة ، المسببات الطبیعیة ،  - ٣
 المسببات العضویة والوظیفیة ، المسببات النفسیة واألجتماعیة 

 ئیة أو مزدوجه سبحیة ، عنقودیة ، ثنا - ٤
 هو كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء - ٥
 وحیدة الخلیة ، متعدده الخالیا - ٦
 سكریات أحادیة  - ٧
 التنیا ، القراع - ٨
 البروتینات ، الكربوهیدرات ، الدهون ، المعادن ، الفیتامینات ، الماء - ٩
 هوائیة اجباریة ، الهوائیة اجباریة ، هوائیة اختیاریة -١٠
  

  ) درجھ٣٠  (                                                                             -:السؤال الرابع
 مع ذكر أھمیة التغذیة بالنسبة لألنسان . عرف التغذیة الصحیة -٧

ذلـــك العلـــم الـــذى یمثـــل جمیـــع المعلومـــات المرتبطـــة بالغـــذاء الـــذى : ویعـــرف علـــم التغذیـــة بأنـــه
 Catabolism والهـدم  Anabolismكـائن الحـى، ویـدرس جمیـع عملیـات البنـاء یحتاج إلیه ال

 ٠التى تحدث للغذاء منذ تناوله عن طریـق الفـم وحتـى إخراجـه مـن الجـسم علـى شـكل فـضالت
ًكمــا أن هــذا العلــم یــدرس أیــضا كیفیــة إنتــاج الغــذاء واســتخدامه والتعامــل مــع مخلفــات اإلنتــاج 

  ٠عة الغذاءلتلك األغذیة، وهو ما یعرف بصنا
 أھمیة التغذیة بالنسبة لألنسان

 :داد الجسم بالطاقةمإ -

 :  بناء الجسم ونموه -

  :تزوید الجسم بالعناصر والمركبات الحیویة -
 ٠تنظیم العملیات الحیویة فى الجسم -
 تكلم عن العوامل التى تؤثر على زیاده احتیاج السعرات الحراریة فى جسم األنسان  -٢
ًفكلمـا كـان العمـل صـعبا كلمـا ازدادت الـسعرات الحراریـة : اإلنـساننوع العمل الذى یزاوله  -

  ٠)١(التى یحتاجها الجسم جدول 



كلمـا كبـر اإلنـسان كلمـا قلـت الـسعرات الحراریـة التـى یحتاجهـا فالطفـل بالنـسبة إلـى : العمر -
حجمـه یحتــاج سـعرات حراریــة أكثـر مــن اإلنــسان الكهـل إذ أن الطفــل إضـافة إلــى احتیاجــه 

 أمـا الكهـل ٠لحراریة لحرقها وتولید الطاقة للحركة فإن یحتـاج مـواد غذائیـة للبنـاءللسعرات ا
 ٠ والعالقة لیست طردیة صرفه٠فال یحتاج إلى مواد غذائیة لبناء خالیا جدیدة

ــه - فالمــصارع یحتــاج إلــى ضــعف الطاقــة والــسعرات الحراریــة التــى : نــوع الجهــد الــذى یبذل
  ٠)٢ (یحتاجها العب تنس الطاولة مثال جدول

أن الرجل یحتاج إلـى ضـعف الطاقـة والـسعرات الحراریـة أكثـر ممـا تحتاجـه المـرأة : الجنس -
  ٠) سعره حراریة یحتاج الرجل أكثر من المرأة٥٠٠(

هنــــاك أمـــــراض تزیـــــد مــــن حاجـــــة الجـــــسم إلــــى الـــــسعرات الحراریـــــة : األمـــــراض الجـــــسمیة -
  ٠)ًكاألمراض الهرمونیة مثال(

الـــسعرات الحراریـــة بزیـــادة وزن الجـــسم یـــؤدى إلـــى زیـــادة هنـــاك نـــسبة طردیـــة بـــین : الـــوزن -
السعرات الحراریة وهنـاك اخـتالف لمـا یحتاجـه الجـسم مـن سـعرات حراریـة بـاختالف العمـل 

  ٠(Krefe)والجهد الذى یبذله الفرد وقد أوضح ذلك كریفه 
  
 أذكر تصنیفین فقط من تصنیفات المجموعات الرئیسیة لألغذیة -٣

وجد تقسیم للغذاء مبنى على مـصادر الحـصول علـى األغذیـة، وهـذا ی -:التقسیم األول 
  : ، وهماBasic Two Food Groupsالتقسیم وضع األغذیة فى مجموعتین أساسیتین 

 :األغذیة ذات المصدر الحیوانى وتتضمن -١

  ٠اللحوم والدواجن والطیور واألسماك -
   ٠كاأللبان، والجبن والبیض والزبد: المنتجات الحیوانیة -
 : یة ذات المصدر النباتى وتضماألغذ -٢

  ٠كالقمح، الشعیر، األرز، الذرة: الحبوب -
 ٠كالعدس، اللوبیا، الفاصولیا، الفول: البقول -

 ٠كالجزر، اللفت، البنجر، البطاطا، البطاطس: الجذور أو الدرنات -

 ٠كالكرنب، الملوخیة، الخس، الطماطم: الخضروات -

 یائى  بناءا على التركیب الكیم- :التقسیم التانى

  ٠البـروتینـات -

 ٠الكـربوهیـدرات -

 ٠الـدهـــون -

 ٠المعــادن -



 ٠الفیتامینــات -

  ٠المــــاء -
 

 وضح ماھى الطرق والوسائل المتبعھ لمكافحة األمراض المعدیة  -٤
  :اكتشاف المرضى والتبلیغ عنهم-١

وهـــو مـــن أهـــم األســـس التـــى یقـــوم علیهـــا مكافحـــة األمـــراض المعدیـــة، األمـــر الـــذى یـــسهل 
  :د فى اإلسراع نحو اتخاذ االحتیاطات الصحیة الالزمة، وهو یتطلبویساع

  تنمیــة الــوعى لــدى المــواطنین عــن أهمیــة اإلبــالغ عــن أى حالــة تحمــل أحــد األمــراض المعدیــة
  ٠للجهات الصحیة

 ٠أهمیة قیام األطباء والممرضین نحو اإلسراع فى التبلیغ عن أى حالة مرضیة معدیة  

  ٠اإلبالغ عن أى وفیات بسبب أحد األمراض المعدیةأهمیة دور مفتش الصحة فى  

  :  عـزل المرضى-٢
هــو االحتیاطــات الالزمــة لمكافحــة األمــراض المعــدي، ویــتم عــزلهم فــى مكــان مخــصص، 
وعــادة مــا یكــون إحــدى مستــشفیات الحمیــات، لــضمان الرعایــة الطبیــة والعالجیــة، وتجنــب انتــشار 

ن یتم عزل المریض بمنزلـة ولكـن بعـد ضـمان تحقیـق المرض بین أفراد أسرة المصاب، وقد یجوز أ
شـــروط خاصـــة فـــى مكـــان العـــزل، واألمـــراض التـــى قـــد یـــسمح بهـــا فـــى عـــزل المـــریض بمنزلـــة هـــى 

ـــــدفتریا( ـــــدیكى- الحـــــصبة-ال ـــــة- الـــــسعال ال  - الكلـــــب- الجمـــــرة- المالریـــــا- التهـــــاب الغـــــدة النكفی
 الدوســنتاریا - حمــى الــدنج–فلــونزا  األن- الجــدرى الكــاذب- الــدرن الرئــوى وغیــر الرئــوى-التیتــانوس

  ٠األمیبیة والبلهارسیا
  :التطهیــر-٣

  : من أهم الوسائل المتبعة لمكافحة األمراض المعدیة وهو ینقسم إلى
التطهیر المستدیم أثناء المـرض، ویـتم بواسـطة الممرضـات لقتـل الجـراثیم الموجـودة فـى إفـرازات   - أ

  ٠ًال بأولالمصاب، وتطهیر مفروشات وملبوسات المصاب أو
 التطهیـر النهـائى والـذى یــتم بواسـطة فـرق التطهیــر التابعـة لـوزارة الــصحة بعـد شـفاء المــریض،   -  ب

  ٠أو نقله للعزل الطبى، أو وفاته

 التطهیر العام وهو تطهیر الحى أو القریة التى تواجد بها المصاب یتم هـذا النـوع مـن التطهیـر -ج
   ٠فى حالة األمراض الوبائیة

  :ٕالطین واكسابهم المناعة باللقاح أو المصل الواقى مراقبة المخ-٤
ًوالمخــالطون هــم أكثــر النــاس تعرضــا للعــدوى، ویجــب تحدیــدهم، وتطعــیمهم باللقاحــات أو 

  ٠ًباألمصال الواقیة، واستمرا مراقبة المخالطین وفحصهم طبیا



  : البحث عن منشأ العدوى-٥
ض ومكافحتـــه فـــى مـــصدره، ویـــتم بواســـطة األطبـــاء الـــصحیین، بهـــدف اكتـــشاف بـــؤرة المـــر

یبحـــث تــــاریخ بــــدء المــــرض، وتــــاریخ العـــدوى، وتــــنقالت المــــریض، وعالقاتــــه بمرضــــى أو حــــاملین 
   ٠للجراثیم، وغیر ذلك مما له عالقة بنوع العدوى

  :اإلجراءات المتبعة نحو حالى الجراثیم-٦
  : وهى تتم باألسلوب التالى

 ٠اكتشاف حاملى الجراثیم  
 ٠یم بعد اكتشافهمالوقایة من حاملى الجراث   
  :التطعیم العام لجمیع المواطنین-٧

وهو یتم حینما یخشى من انتشار األمراض فى جهة مـا، أو عنـد انتـشارها بالفعـل، بغـرض 
 - البـــاراتیفود- التیفـــود-اكتـــساب كـــل إنـــسان مناعـــة ضـــد العـــدوى، وخاصـــة فـــى أمـــراض الجـــدرى

  ٠ بطاعون-الدفتریا
  ٠جمهور التوعیة بوسائل اإلعالم بین ال-٨
  
  : احتیاطات أخرى لمكافحة األمراض المعدیة-٩
 ٠مراقبة المسافرین والقادمین من جهات موبوءة   
 ٠مراقبة القادمین من الخارج  

 ٠تنقیة المیاه وتطهیرها 

 ٠االهتمام بالنظافة العامة بطریقة صحیة 

 ٠التخلص من القمامة بطریقة صحیة 

 ٠راض المعدیةتنفیذ الطرق والوسائل المختلفة لمكافحة األم 
 

  تكلم عن العوامل التى تؤثر فى مستویات صحة الفرد، مع ذكر أمثلة كلما أمكن 
   ٠عوامل تتعلق باألسباب النوعیة لألمراض - ١
  ٠عوامل تتعلق باإلنسان العائل - ٢

  ٠عوامل تتعلق بالبیئة - ٣
  

  : العوامل التى تتعلق باألسباب النوعیة لألمراض: ًأوال
  : المسببات الحیویة-١

ن أصـــل حیـــوانى مثـــل حیـــوان األمیبیـــا وحیـــد الخلیـــة، أو حیـــوان حمـــى المالریـــا أو تكـــون  مـــ-أ
   ٠متعددة الخالیا مثل دیدان البلهارسیا أو دیدان االنكلستوما أو دیدان اإلسكارس



   ٠ من أصل نباتى مثل الفطریات والبكتریا والفیروسات-ب
  :  المسببات الغذائیة-٢

  ٠قلة الغذاء أو اإلكثار أو كثرته فى الجسموفیها یكون سبب األمراض نتیجة 
  : المسببات الكیمیائیة-٣

مثــل مركــب الرصــاص والــزرنیخ، وقــد تكــون داخلیــة، أى ) مــن البیئــة(وهــذه تكــون خارجیــة 
تنشأ داخل الجسم مثل المواد التى تتكون فى الـدم أثنـاء مـرض البـول الـسكرى أو التـسمم البـولى أو 

   ٠التسمم الكبدى
  : الطبیعیةالمسببات -٤

   ٠ اإلشعاعات- الكهرباء- الضوضاء- الضوء- الرطوبة-مثل الحرارة
  : المسببات العضویة والوظیفیة-٦

   ٠مثل الهرمونات التى تفرزها الغدد الصماء داخل الجسم
  : المسببات النفسیة واالجتماعیة-٧

 فــى  عــدم األمــان- اإلحــساس بالمــسئولیة- ضــغط الحیــاة الحدیثــة-مثــل الــضغط العــاطفى
   ٠ اإلدمان على المشروبات الروحیة أو المخدرات-العمل أو الوطن أو المنزل

  

  : العوامل التى تتعلق باإلنسان العائل: ًثانیا
وهى عوامل تتعلق بقدرة المضیف أو العائـل والتـى تعمـل علـى مقاومـة المـسببات النوعیـة، 

  : وتتكون من عناصر كثیرة منها
  ): وهى غیر محددة لمرض معین(یة المقاومة الطبیعیة وغیر النوع - ٣
ــــه الجلــــد والغــــشاء المخــــاطى، ومــــا لــــه مــــن أهــــداب وشــــعیرات   - أ مقاومــــة آلیــــة مثــــل مــــا یهیئ

   ٠ٕوافرازات
  ٠ حموضة اإلفرازات مثل حامض اإلیدروكلوریك فى المعدة  -  ب

   ٠ خالیا المقاومة-ج
ًبیعیــا أو مكتــسبة  الـدم والبالزمــا ولهــا قابلیــة محاربــة المــسببات النوعیــة لألمــراض مكتــسبة ط-د

   ٠ًصناعیا
  : ً المناعة النوعیة المكتسبة طبیعیا-أ

   ٠إما سلبیة مثل الولید الجدید، یكتسبها عن طریق أمه* 
   ٠ٕواما إیجابیة یكتسبها عن طریق تعرض الفرد للعدوى وتفاعله مع المسبب النوعى* 

  
  



  : ً المناعة النوعیة المكتسبة صناعیا-ب
  ٠من األمصالوهى إما مناعة سلبیة * 
أو مناعـــة إیجابیـــة تحقــــق ســـواء كانــــت مقتولـــة أو مروضــــة أو حقـــن الــــسموم المروضـــة، حیــــث * 

  ٠ًیتفاعل معها الجسم مكونا أجسام مضادة لها
  :  العوامل الوراثیة والصفات الوراثیة-٣

   ٠مثل المیاه البیضاء فى العین أو العمى اللیلى الوراثى أو البول السكرى
  : اعیة والعادات مثلالعوامل االجتم-٤
   ٠ العادات التى تتعلق بإعداد الطعام وتجهیزه، مثل شرب اللبن دون الغلى أو أكل اللحم النیئ-أ

   ٠ العادات المتعلقة بالصحة الشخصیة من نظافة وتغذیة وغیرها-ب
   ٠ العادات والسلوك الجنسى-ج
  :  العوامل الوظیفیة-٥

  ٠مثل اإلجهاد والسهر
  :لعنصرالسن والنوع وا-٦

أى أن هنــاك أمــراض تنتــشر أكثــر فــى األطفــال أو المــراهقین وأخــرى فــى ســن الــشیخوخة، 
   ٠وكذلك أمراض خاصة باإلناث وأمراض تنتشر فى أجناس عنصریة أكثر من غیرها

  : العوامل التى تتعلق بالبیئة: ًثالثا
  : البیئة الطبیعیة-١
   ٠ الحالة الجغرافیة االرتفاع عن سطح البحر-أ

   ٠لحالة البیولوجیة نوع التربة وعلیها یتحدد نوع الغذاء واإلمداد بالمیاه والعناصر الضروریة ا-ب
  ٠ حركة الریاح- درجة الحرارة والرطوبة– المناخ -ج
  :  البیئة البیولوجیة-٢

وتــشمل عناصـــر المملكـــة الحیوانیـــة أو الجیولوجیـــة، وتـــؤثر فـــى اإلمـــداد بالطعـــام والعوامـــل 
   ٠مراض، كما تؤثر فى عادات اإلنسان وعمله فى الزراعة أو الصناعةالوسیطة فى نقل األ

  : البیئة االجتماعیة والثقافیة-٣
   ٠ ازدحام- ریف- حضر- كثافة السكان وتوزیعهم-أ

 المــستوى التعلیمــى ومــا یتبعــه مــن قــدر مناســب مــن الــوعى الــصحى، والــسلوك الــصحى، -ب
   ٠قایة والتعاون مع المنظمات الصحیةفیما یتعلق بانتشار العدوى واستخدام طرق الو

   ٠ وما یهیئه من قدر مناسب من الغذاء والسكن والتعلیم- المستوى االقتصادى-ج
 تكلم عن دور مدرس التربیة الریاضیة فى تقویم صحة التالمیذ -٦



االشـــتراك فـــى عملیـــة الفحـــص الطبـــى الـــدورى الـــشامل، فهـــو یـــشترك مـــع الطبیـــب والزائـــرة  - ١
الســتمارة الخاصــة بالتالمیــذ وتــسجیل التــاریخ المرضــى لهــم، وعلیــه أن الــصحیة فــى مــلء ا

یحرص على حضور عملیة الفحص فربما تكون لدیـه معلومـات تفیـد فـى عملیـة الفحـص، 
كما أن الـصلة القویـة التـى تـربط بـین المدرسـة والمنـزل عـن طریـق اتـصاله بأولیـاء األمـور 

ربیـة الریاضـیة یـستفید مـن اشـتراكه فـى والتفاهم معهم بخـصوص حالـة أبنـائهم، ومـدرس الت
عملیــة الفحــص الطبــى بمعرفــة أنــواع األمــراض الموجــودة فــى المجتمــع المدرســى وحــصر 
ًكـل منهــا وعمــل ســجالت خاصـة بهــا، كمــا یــستفید أیــضا مـن اشــتراكه فــى الفحــص الطبــى 

م، بمعرفــة أنــواع االنحرافــات القوامیــة التــى تظهـــر بــین التالمیــذ وعلیــه تــسجیلهم وتـــصنیفه
وعلیه تقسیمهم إلى فئات متجانسة ووضع البـرامج واألنـشطة الریاضـیة المناسـبة لهـم، كمـا 
یتعــرف مــدرس التربیــة الریاضــیة مــن خــالل اشــتراكه فــى الفحــص الطبــى علــى األمــراض 
المنتــشرة فــى المدرســة، ولــیس مــن واجبــه معرفــة كــل ذلــك، بــل علیــه متابعــة هــذه الحــاالت 

  ٠ً طرق العالج وطرق الوقایة أیضإوارشاد وتوجیه التالمیذ إلى
االشتراك فـى اإلشـراف الـصحى الیـومى علـى التالمیـذ ومالحظـة األعـراض المفاجئـة التـى  - ٢

ٕ وتــسجیل هــذه المالحظــات وابالغهــا إلــى المــسئولین بالوحــدة الــصحیة -قــد تظهــر علــیهم
ظـة مـدى ًالمدرسیة وهو یقوم یومیا بنظرة سریعة على التالمیذ أثناء طـابور الـصباح لمالح
 -الــــشعر"ًاهتمـــامهم بالنظافــــة الشخــــصیة وخــــصوصا علــــى األجــــزاء الظــــاهرة مــــن الجــــسم 

  ٠" العینین- األظافر-الوجه

 وقـد یقـع علیـه عـبء متابعـة بعـض -االشتراك فى الفحوص الجماعیة مع الزائـرة الـصحیة - ٣
ئــرة الحـاالت المرضـیة بالمدرســة إلـى أن یـتم شــفاؤها، وعلیـه أن یبـدى جمیــع مالحظاتـه للزا

  ٠الصحیة أو الطبیب لتدوینها فى السجالت الصحیة

تقــویم صــحة التالمیــذ النفــسیة عــن طریــق مالحظــة ســلوك التالمیــذ واكتــشاف أى انحــراف  - ٤
سلوكى، وعلیه تسجیل هذه المالحظات ومحاولة عالج بعض الحـاالت البـسیطة بالتعـاون 

  ٠مع أولیاء األمور
 

 
 


