
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة منوعة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/11other                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة منوعة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/11other1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس ابراهيم عادل ابراهيم الصالح اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/11
https://almanahj.com/bh/11
https://almanahj.com/bh/11other
https://almanahj.com/bh/11other
https://almanahj.com/bh/11other1
https://almanahj.com/bh/11other1
https://almanahj.com/bh/grade11
https://almanahj.com/bh/grade11
https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=ابراهيم عادل ابراهيم الصالح
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


الصالحإبراھیمإبراھیم عادل: إعداد  211اسر 

1

211أسر  

إعداد :



الصالحإبراھیمإبراھیم عادل: إعداد  211اسر 

1

211أسر  

إعداد :



الصالحإبراھیمإبراھیم عادل: إعداد  211اسر 

1

211أسر  

إعداد :





الصالحإبراھیمإبراھیم عادل: إعداد  211اسر 

2

الدرس (1) : إستقبال المولود الجدید

...؟؟ كیف یستعد اباء المستقبل الستقبال المولود الجدید

الحب ھو التھیؤ من الناحیة النفسیة لمرحلة جدیدة مقبلة ممزوجھ بمشاعر االستـعداد النفسي : -
ھي مرحلة التھیؤ النفسي لألم وللمحیطین .  والخوف والقلق ، ومرحلة الحمل

للمولود الجدید من بدایة الحمل  یكون بإضافة بند جدید من میزانیة األسرة االستـعـداد المادي : -
....)مالبس الطفل / غذاء االم و األدویة / لمراجعة الطبیب ( 

او عن طریق الكتب والمراجع  یكون عن طریق سؤال من ھم اكثر خبرة االستـعداد المعـرفي : -
.العلمیة المتخصصة في تربیة االطفال 

المتوازن وعدم تناول األدویة دون  ویكون بتناول األم الغذاء الصحي االستـعداد الصحي : -
. استشارة الطبیب 

مستلزمات المولود الجدید : ( ماذا یحتاج المولود الجدید من حاجیات ؟ )

:البس الطفل الشروط الواجب توافرھا في م: مالبس الطفل -أ

.قطن الخالص الناعم الملمس ـمصنوعة من ال-1

. غیر قابلة للتجعد -2

. اإلرتداء والخلع سھلة -3

. انتقاء االلوان الجمیلة والتصامیم البسیطة -4

. تكون متناسبة مع نمو الطفل -5

:الشروط الواجب توافرھا في سریر الطفل : سریر الطفل -ب

.ل الحمل یكون متحرك وسھ-1

. تتوافر فیھ معاییر االمانة -2

. مناسب مع حجم ومساحة السكن -3

.عدم استخدام وسادة الرأس في الشھور االولى لعدم اختناق الطفل -4

. تكون المرتبة مناسبة للسریر وغیر قابلة لتسرب الماء -5
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:خزانة المالبس للطفل -ج

تكون ھذه الخزانة سلة دطیة السریر وقـلحفظ المفارش وأغیحتاج الطفل الى مكان لتخزین مالبسھ و
. او كرتون او حتى مشاركة اخوتھ في الخزانة 

:طاولة تغییر الحفاظ -د

حیث تكون  یحتاج الطفل لطاولة لتغیر الحفاظ ویمكن تغییره على السریر ولكن یفضل على الطاولھ
وعلیھا اماكن لحفظ الحفاظ ومواد التنظیف والمشط والمقص واعواد  مرتفعھ وذلك لراحة االم

. الخ ....تنظیف االذن واالنف 

:اواني وادوات تناول الطعام -ھـ 

ال یحتاجھا الطفل اال بعد الستة شھور االولى وھي عبارة عن مراضع و صحون واكواب تناسب 
. نوعیة الطعام المتناول باإلضافة الى جھاز لتعقیم المراضع 

علل لما یأتي )) :  ))

یفضل استخدام طاولة تغییر حفاظ الطفل ؟-1

.لتمنع اجھاد ظھر االم

یفضل االبتعاد عن االنسجة المخلوطھ بالنسبھ للطفل ؟ -2

.النھا تسبب الحساسیة للطفل 

یفضل شراء عدد بسیط من كل قطعة في الشھر االول ؟ -3

.الن الطفل سریع النمو 

من قطعتین ؟ یفضل ان تكون مالبس الطفل مكونھ-4

لسھولة التغییر والتجدید واإلضافة كاستعمال القطعة السفلیة مع اكثر من لون ومودیل للقطعة العلویة 
. والعكس 

فقط ؟ ) سم 6–2.5( یراعى ان تكون بین قضبان السریر فراغات صغیرة بمقدار -5

.لمنع ادخال الطفل رأسھ بین القضبان 

الحامیة امر غیر ضروري ؟تغطیة القضبان بالوسائد -6

.الن الرضع نادراً مایضربون رؤوسھم بھا ، كما انھا تمنعھم من التمتع بمشاھدة ماحولھم 

ینصح بعدم استخدام وسادة للمولود مھما كانت ناعمة وطریة ؟ -7

.النھا قد تؤدي الى اختناق الطفل 
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الدرس (2) : تغذیة المولود الجدید

فل رضاعة طبیعیة بعد الوالدة مباشرة ؟ البد من ارضاع الط: علل 

: ھو عبارة عن سائل بروتیني  من االم تحتوي على ( البأ أو السرسوب ) الن الرضعات االولى -
.یحتوي على نسبة عالیة من البروتین واالجسام المضادة التي تحمي الطفل من المیكروبات 

ھذا السائل الیمكن تعـویضھ ابدا ألنھ متوازن كیمیائیا ویحتوي على النسب المالئمة من  -
. الكربوھیدرات و البروتینات ، باإلضافة الى ممیزات الرضاعة الطبیعیة 

: نظام رضاعة الطفل الولید * 

دقیقة 20كحد اقصى اي دقائق 10ثديكلمنخالل الشھور االولى یرضع في اي وقت غالبا

. یتجشأ وینام على الجانب االیمن ثمللرضعة بأكملھا ومدة اقل في الرضاعة الصناعیة 

: مزایا الرضاعة الطبیعیة * 
. توازن نسبة السكـریات والبروتینات والدھون بما یتالئم مع حاجات الطفل -1
. تزود الجسم بالعدید من المعادن والفیتامینات المختلفة -2
. تقلل اإلصابة بالعدوى والحساسیة والقيء واإلسھال -3
.في اي وقت و بأقـل وقت وبأقـل تكلفھ متوافر -4
. شعور الطفل باالمان -5
. تعزیز مشاعر األمومھ -6

.صابة بسرطان الثدي حمایة االم من اإل-1

.منع كسر الحوض في مرحلة متقدمة من العمر -2

.سعره في الیوم الواحد 500حرق سعرات حراریة تصل الى -3

.یعي قبل الوالده والحمل عودة الرحم الى حجمھ الطب-4

مزایا الرضاعة الطبیعیة 
. لالم 

.عدم انتظام نوم االم -1

حرمان االم من تناول بعض االطعمة التي قد تسبب مشاكل للطفل -2

.مثل الشاي والقھوه 

سلبیات الرضاعة الطبیعیة 
. لالم 

.افتقاره الى االجسام المضاده -1

.تكلفة مادیھ عالیة -2

.بب الكثیر من المشاكل للطفل كاالنتفاخ والمغص تس-3

.احتمال االصابة بالتلوث -4

تحتاج الى جھود كبیرة للتحضیر مثل االستیقاظ من النوم و -5

.ر وغلي الماء ، قیاس الكمیة ثم غلي الرضاعات ـالتحضی

عیوب الرضاعة الصناعیة



الصالحإبراھیمإبراھیم عادل: إعداد  211اسر 

5

:صناعیة ند االستعانة بالرضاعة الاألمور التي یجب مراعاتھا ع

. اسب للمولود ـاختیار الحلیب المن-1

.اختیار المراضع المصنوعة من مواد نقیة ویفضل الزجاج -2

. احجام مناسبة للمراضع اختیار -3

. ضرورة التخلص من الحلیب الزائد وغسل الزجاجة جیدا -4

. اإللتزام بالنظافة الشخصیة عند تجھیز الرضعة -5

. اشرة قبل اطعام الطفل اعداد الرضعة مب-6

 تغذیة الطفل حتى العام االول ( ـــ  10اطلع على الجدول في الكتاب صــ(

(( علل لما یأتي )) :- 

حلیب االم ال یسبب النزالت المعویة ؟ -1

. النھ لبن متوازن كیمیائیاً 

الرضاعة الصناعیة تصیب الطفل باالنتفاخ ؟ -2

.الى معدتھ اثناء شرب الحلیب بسبب دخول الھواء 

الصالحإبراھیمإبراھیم عادل: إعداد  211اسر 

5

:صناعیة ند االستعانة بالرضاعة الاألمور التي یجب مراعاتھا ع

. اسب للمولود ـاختیار الحلیب المن-1

.اختیار المراضع المصنوعة من مواد نقیة ویفضل الزجاج -2

. احجام مناسبة للمراضع اختیار -3

. ضرورة التخلص من الحلیب الزائد وغسل الزجاجة جیدا -4

. اإللتزام بالنظافة الشخصیة عند تجھیز الرضعة -5

. اشرة قبل اطعام الطفل اعداد الرضعة مب-6

 تغذیة الطفل حتى العام االول ( ـــ  10اطلع على الجدول في الكتاب صــ(

(( علل لما یأتي )) :- 

حلیب االم ال یسبب النزالت المعویة ؟ -1

. النھ لبن متوازن كیمیائیاً 

الرضاعة الصناعیة تصیب الطفل باالنتفاخ ؟ -2

.الى معدتھ اثناء شرب الحلیب بسبب دخول الھواء 

الصالحإبراھیمإبراھیم عادل: إعداد  211اسر 

5

:صناعیة ند االستعانة بالرضاعة الاألمور التي یجب مراعاتھا ع

. اسب للمولود ـاختیار الحلیب المن-1

.اختیار المراضع المصنوعة من مواد نقیة ویفضل الزجاج -2

. احجام مناسبة للمراضع اختیار -3

. ضرورة التخلص من الحلیب الزائد وغسل الزجاجة جیدا -4

. اإللتزام بالنظافة الشخصیة عند تجھیز الرضعة -5

. اشرة قبل اطعام الطفل اعداد الرضعة مب-6

 تغذیة الطفل حتى العام االول ( ـــ  10اطلع على الجدول في الكتاب صــ(

(( علل لما یأتي )) :- 

حلیب االم ال یسبب النزالت المعویة ؟ -1

. النھ لبن متوازن كیمیائیاً 

الرضاعة الصناعیة تصیب الطفل باالنتفاخ ؟ -2

.الى معدتھ اثناء شرب الحلیب بسبب دخول الھواء 



الصالحإبراھیمإبراھیم عادل: إعداد  211اسر 

6

الدرس (3) : حمام المولود الجدید

. من واجبات االم االعتناء بنظافة طفلھا 
: ویجب مراعاة اآلتي 

. درجة مئویة 37الى تدفئة الغرفة -1
. غلق النوافذ واالبواب -2
. البس الطفل في حالة برودة الجو ـتدفئة م-3
. درجة مئویة 37تزید عن حرارة الماء ال تقل وال-4

: فوائد حمام الطفل 

. نظافة الطفل -1
. تنشیط الدورة الدمویة -2
. تھدئة االعصاب نتیجة للتدلیك -3

: الوقت المناسب لحمام الطفل 

قبل النوم مساء –بعد االستیقاض –قبل الرضاعة 

: خطوات تحمیم الطفل 

....)اسفنجة ناعمة –ماء فاتر –الستحمام حوض ا( تجھیز لوازم االستحمام -1

. في فترة االسبوعین االولین یمسح الطفل بفوطة مبللھ بالماء -2

. تغسل عینا الطفل واذناه وانفھ بكرات من القطن الناعم المبللھ بالماء -3

.امساك الطفل جیدا -4

.یغـسل الشعر بـ لطف -5

. الیـدخل الماء في عیني الطفل یراعى ان یكون الرأس الى اعلى حتى-6

. یجفف ویدھن بكریم -7

. لف الطفل حتى الیبرد -8

. تراعى السرعھ -9

. التأكید على غسل منطقة الحفاظ -10

. قص اظافر الطفل -11
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( الثرمومتر ) . * یمكن قیاس درجة حرارة الماء المناسبة بالكوع او بمقیاس الحرارة

: فوائد لف الطفل 

. احساس الطفل باألمان -1

. المساعدة على الراحة والنوم -2

.الشعور بالدفء -3

من اللف أو االطفال الذین ینامون بجانب االم حتى ال تزید  * ال یفضل لف الطفل الذي یتضایق
. التدفئة عن الالزم

.ال یجوز تغطیة وجھ الطفل * 

 -: (( علل لما یأتي ))

ف باطن انف الطفل أو داخل اذنھ ؟ االبتعاد عن تنظی-1

. النھ ربما یخدش جلده الناعم او یسبب لھ النزیف 

یدھن جسم الطفل بالكریم بعد االستحمام وخاصة منطقة الحفاظ ؟-2

.لمنع حدوث االلتھابات و التسلخات 

یفضل قص اظافر الطفل بعد الحمام مباشرة ؟-3

.النھا تصبح لینھ فیسھل قصھا 
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الدرس (4) : مراحل نمو الطفل

. عبارة عن التغیرات اإلنشائیة البنائیة للكائن الحي إلى النضج: النمو 

.نمو اجتماعي –نمو جسمي –نمو معرفي –نمو انفعالي –نمو عقلي :مجاالت النمو

من شھر إلى شھرین :

القدرة –في الوزن والطول زیادة –اإلستجابة للضوضاء –تحریك الرأس و االستلقاء على الظھر 
.على الرضاعة والبلع

أشھر : 4 من 3-

اإلبتسامة وإصدار صوت –إصدار أصوات بخالف البكاء –الحركة من النوم على البطن والظھر 
.اإلنتباه للصوت واأللوان–زیادة في الطول والوزن –الضحكة 

أشھر : 6 من 4-

–التقلب من الظھر للبطن مع الجلوس متزن قلیال القدرة على–بدایة ظھور االسنان اللبنیة 
زیادة في النمو الحركي والجسدي –االبتسامة ومداعبة االخرین 

أشھر : 9 من 6-

–الجلوس بمفرده –اإلستمتاع باللعب –الزحف على البطن مع تحریك الذراعین والرجلین 
.الضحك بصوت عال

شھر : 12 من 9-

تقلید –المشي الحر او بمساعدة األخرین –الركبتین والیدین الزحف على–الجلوس بمفرده 
.اللعب مع األخرین–البسیطة األصوات

شھر : 15 من 12-

امساك االشیاء –اجادة الدوران للخلف –بمساعدة االخرینإمساك الكوب–نطق بعض الكلمات
.الصغیرة 

شھر : 18 من 15-

–المشي دون مساعدة –تناول األكل بملعقھ–ات وتقلیب الصفحالنظر في الصور في الكتب 
.إستخدام اإلشارة في التعبیر عن حاجة–والفرح الحزنكإظھار مشاعر –تكرار الكالممحاولة 
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شھر : 24 من 18-

ضمات صغیرة ـمضغ ق–)ال(إستعمال كلمة –في الكالم )من كلمتین الى ثالث ( إستخدام الجمل
اإلشارة إلى –كلمة 20حصیلة الكلمات عنده تصل إلى –وجیھات فھم بعض الت–من الطعام 

.العین واألنف والشعر

شھر : 30 من 24-

مثل ( واستعمال بعض الكلمات سمھالنطق با–و قذف الكرة لالمامالجري–تناول الطعام بمفرده 
.واللعب مع االخرین األستمتاع بالشخبطة والرسم–) مع السالمة 

شھر : 36 من 30-

.غسل یدیھ وتجفیفھا–القفز في المكان نفسھ –تكرار الكالم بعد سماعھ من األخرین 

سنوات : 4 من 3-

كثرة األسئلة والفضول –التركیز في اللعب فترة قصیرة جدأ –المشي والركض بقلیل من التوازن 
.اإلعتماد على النفس قلیأل–الشعور بالخوف من الناس الغرباء –

سنوات : 5  - من 4

–یزداد تركیزه–اللعب في مجموعات –إستعمال العضالت الكبیرة في القفز –زیادة الحركة 
.الحذر من كل جدید 

سنوات : 6 من 5-

المیل إلى مصادقة الكبار –زیادة التحكم بالعضالت –واصدار االصوات الحركة المستمرة
أظھار الرغبة ف التعامل --الخیال والواقع بینتمییزال–اإلستمتاع بسماع القصص –والصغار 

.مع األخرین

 تطور اإلحساس بالھویة:

:البد من مساعدة الطفل لتقویة اإلحساس بھویتھ مثل 

.وضع قواعد أمام حوض الغسیل لغسل یده-
.تشجیعھ في مھام بسیطھ-
.أتخاذ قرار بسیط كأختیاره نوعیة مالبسھ-
.تلبیة بعض  رغباتھ-
.عاطف مع مشاعره وأحاسیسھالت-
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االطفال الدرس (5) : األمراض الشائعھ عند

: إرتفاع درجة الحرارة -1

)ھمال خفض درجة الحرارة إتجنب ( :طرق تساعد على خفض درجة الحرارة

.نخفف ثیاب الطفل ونكتفي بثیابھ الداخلیة°38إذا كانت درجة الحرارة -

وبعض خافضات الحرارة وشرب الماء. تستعمل الكمادات إذا كانت درجة الحرارة أكثر من °38 -

فوطھ مبللة على وضعتستعمل الكمادات مع خافض للحرارة باالضافة إلى إما °40إذا زادت عن -
.جبین الطفل عدة مرات أو وضع الطفل في حوض ماء أقل من درجة حرارة الطفل

: الحساسیة -2

وإفرازات في لص في الشعب الھوائیة باإلضافة إلى تورم عبارة عن مرض مزمن سببھ تق:الربو -
.الشعب نفسھا مما یسبب صعوبة في التنفس بشكل طبیعي

)الربو ال یصیب االطفال اال بعد بلوغ سنتین من العمر(

المناخ وتغییر الطقس. تجنب مسببات الربو.         – - : العالج الوقائي

عالج الحساسیة.(حقن تحقن تحت الجلد ) – عالج النوبات.(بإشراف الطبیب) - : العالج الطبي

طفح (أعراضھ ) البیض–السمك –حلیب البقر ومشتقاتھ (أبرزھا : الحساسیة ضد بعض المؤكوالت-
.ھ المسبب لھا تجنب تناول االطعم: ، عالجھ )سعال–إسھال –مغص بالمعدة –جلدي 

.یجب التنبیھ إلى عدم إعطاء الطفل ھذا النوع من األدویة:الحساسیة ضد األدویة -

الغبار و دخان المصانع و وبر –بعض االطعمھ –العقاقیر –الجراثیم : بعض مسببات الحساسیھ 
.و الدبورعض الحشرات الصغیرة كالنحلھ –مواد التجمیل –الحیوانات و االزھار في فصل الربیع 

: 3-المغص

او ابتالع الھواء او عدم الراحة و االنتفاخ الناتج عن فرط تغذیة یصاب الطفل بالمغص بسبب الجوع 
.الطفل

إعطاء الطفل محلول ماء وسكر ,یساعد في إخراج البراز والغازات او استعمال بعض  : العالج الطبي
.االطباءاالدویة التي ینصح بھا

:عناق الطفل ,یساعد على تلطیف الحالھ او تحریر الطفل من الحفاظ و وضع الطفل على  العالج النفسي
.بطنھ والمسح على ظھره او وضع فوطھ دافئة على الظھر 

وضع الطفل على بطنھ ودفع رجلیھ إلى الداخل وتكرر عدة مرات. العالج الریاضي :
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( وجود ألم اثناء عملیة اإلخراج ) : 4-اإلمساك

: أسباب اإلمساك

عند ) ضخامة القولون الخلقیة(مرض یسمى-. األمعاءإنسداد-لسوائل أو قلتھا من الجسم نفاذ ا-
.األطفال الذین یرضعون حلیب األم

البدء بالعالج  تشجیع الطفل على التبرز – – او الملینات بوصف الطبیب تقدیم العصائر عالج اإلمساك :
.كثیرة األلیاف عند أول وجود لإلمساك عن طریق االطعمة

5-اإلسھال الحاد :

یحدث نتیجة ارتفاع في الحرارة الداخلیة او التھاب عبارة عن زیادة تواتر عملیة اإلخراج والسیولة و
).تلوث المیاه أوالغذاء . ( الحنجرة و المجاري البولیة او البكتیریا و الفیروسات و الكائنات الطفیلیة 

 : أنواع اإلسھال

.یستمر عدة ایام ، یسبب جفاف شدید ، نقص مفاجىء في الوزن :لمائي الحاداإلسھال ا-

.یسبب ضرر لألمعاء ، سوء تغذیھ وجفاف :اإلسھال الحاد والدموي-

. یوم او اكثر ، یؤدي الى سوء تغذیھ ، الجفاف و انتشار العدوه 14یستمر :االسھال المزمن -

من اشد انواع االسھال المزمن ، یمكن ان یؤدي الى التھابات :اإلسھال مع سوء التغذیة الشدید-
.وجفاف وفشل في احدى وظائف الجسم ونضوب الفیتامینات والمعادن 

سرعة نفاذ الماء والصودیوم من الجسم مما یؤدي إلى جفاف  في الجسم  یؤدي إلى مخاطر اإلسھال :
عینا الطف تبدو غائرتین –البكاء  أو انعدامھ قلة الدموع عند–جفاف الفم والشفتین –ویجب تعویضھم 

.ارھاق ودوار –قلة البول وجفاف الجلد –فقدان الوعي–ھزال الطفل وضعفھ –

إعطاء الطفل محلول –إعطاء الطفل الكثیر من السوائل : ع إصابة الطفل بالجفاف الشدیدنإرشادات لم
–عدم إعطاء الطفل األدویة المضادة لإلسھال –ذلك السماح لھ بتناول الطعام إذا طلب–معالجة الجفاف 
عدم –التقلیل من كمیة السكر في المشروبات –طبیب في حالة وجود دم في اإلسھال عرضھ على ال

.التوقف عن الرضاعة الطبیعیة 

: التسنین -6

ولكن األعراض المصاحبة أعراض مرضیة. لیس مرضاً 

شھور الى سنتین وتسبب آالما 6السنان التي تبدأ بالظھور من سن ا: اللبنیة(یوجد نوعان من األسنان 

)وتظھر بعد سقوط االسنان اللبنیة 32عددھا : الدائمة–20عن ظھورھا وعددھا 

الم في مكان السن –عصبیة الطفل بعض  تورم اللثة بشكل بسیط مع احمرارھا – : أعراض التسنین
.یزید بكاء الطفل –في المضغ والعض الرغبة –زیادة إفراز اللعاب –الشيء 
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إعطاء الطفل  أعطاء الطفل عضاضة نظیفة وباردة – : تدلیك اللثة بطرف األصبع – عالج ألم التسنین
دواء لتخفیف االلم –جزرة أو تفاحة لیعضھا 

 : اإلنتھاك واإلھمال -7

.لیس مرضاً ولكنھا حالھ یتعرض لھا بعض االطفال

ھو تعریض الطفل للضرب المتكرر او االیذاء الجسدي ومن یقوم باالنتھاك  : اإلھمال الجسدي ( البدني )
. البدني اما ان یكون احد اقارب الطفل المسؤولین عن رعایتھ او احد اصدقاء العائلة 

رفض متكرر للطفل مع العمل على تھمیشھ وعزلھ على ید من یتولى  : (العاطفي) اإلنتھاك الوجداني
.یرات سلبیة بعیدة المدى رعایتھ ولھ تأث

یأخذ أشكاالً عدیدة منھا لمس الطفل في مواضع حساسة وإجباره على الممارسة  : االنتھاك الجنسي
الجنسیة أو التعرض العتداء جنسي وذلك بصورة سریة وعادة ما یقوم بھذه األعمال  أحد من أقارب 

.مألوف لدیھا األسرة أو 

(( علل لما یأتي )) :- 

اإلقدام على معالجة الطفل المرتفع حرارتھ تلقائیا من دون الرجوع الى الطبیب ؟ عدم -1

. ألن ھناك الكثیر من االمراض التي تسبب ارتفاع درجة الحرارة 

تجنب تدفئة الطفل بوضع األغطیة فوقھ واألكثار من الثیاب علیھ عندما یصاب بإرتفاع الحرارة ؟ -2

. دة ارتفاع درجة الحرارة ألن ھذا التصرف سیؤدي الى زیا

إصابة الطفل بالمغص ؟ -3

. بسبب الجوع او ابتالع الھواء او عدم الراحة واالنتفاخ الناتج عن فرط تغذیة الطفل 

إعطاء الطفل محلول ماء وسكر عندما یصابون بالمغص ؟-4

. ألنھ یكون مساعد على إخراج البراز و الغازات وبالتالي التخفیف من المغص 

؟یفضل اإلكثار من االطعمة المحتویھ على االلیاف في حال إصابة االطفال باإلمساك -5

.النھا تعزز العادات الجیده للتبرز 
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الدرس (6) : األمراض المعدیة

وبعضھا یعطي مناعة دائمة وتتم الوقایة من ,ھي أمراض تنتقل عن طریق الفیروسات والمیكروبات 
.طعیمالبعض األخر عن طریق الت

إرشادات عامة بالتعطیم:

.یجب إعطاء التطعیم في العمر المحدد-

.ال ینبغي إعطاء التطعیم المتكرر في فترات أقصر من الالزم -

.في حالة عدم أخذ الطفل لنوع  من التطعیم یتم إعطاؤه في مرحلة الحقة-

. ال ینبغي إعطاء الطفل التطعیم وھو مریض-

الحصبة : -1

.ي معد وخطر وتكمن خطورتھ في مضاعفاتھ التي تصیب الرئة والدماغ مرض فیروس

ظھور الطفح الجلدي . التھاب الفم – إرتفاع درجة الحرارة – زكام – : إحمرار في العین – أعراضھ

رذاذ المریض عندما یسعل . : اللعاب – وسیلة انتقال المرض

عزل المریض لتقلیل العدوى. : تلقیح االطفال – العالج الوقائي

: إستخدام جمیع الوسائل لخفض درجة حرارة الطفل. العالج الطبي

الحصبة األلمانیة : -2

مرض فیروسي شدید العدوى عدیم الخطورة على االطفال ولكن إذا اصاب المرأة الحامل یسبب تشوھات 
.للجنین

تورم في الغدد  ألم في المفاصل – طفوحات جلدیة - زكام – : ارتفاع بسیط في الحرارة – أعراضھ
.اللمفاویة خاصة خلف الرأس وفي الرقبة

: ال توجد مضاعفات عند األطفال ولكن للكبار قد یصاب باالم المفاصل لمدة أسبوع  ثم یشفى. مضاعفاتھ

: الفیروس ینتقل عن طریق العاب . وسیلة العدوى

عزل الطفل المصاب. تلقیح األطفال – : الوقائي العالج

: األدویة الخافضة للحرارة حسب إرشادات الطبیب. العالج الطبي
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: شلل األطفال -3

.عمر الثالث والعشر سنواتبین مرض فیروسي معد یصیب األطفال 

بعد  إسھال أحیاناً ورغبة في التقیؤ – آالم المفاصل والعضالت – : ارتفاع في درجة الحرارة – أعراضھ
بول بحصرقد یصاب المریض–وبخاصة الطرف السفلي ثالثة أیام تصاب بعض عضالت الجسم بالشلل

دبعد ثالثة أسابیع تعو–یستمر األلم في العضالت المشلولة –تنخفض الحرارة تدریجیاً بعد أسبوع –
.المریض بعد سنتین من بدایة المرضىویتم الحكم عل–بعض العضالت 

جدیري الماء :  -4

نتشارا واقلھا خطرا ، یصیب االطفال في عمر سنة ولغایة عشر ھو من اھم االمراض المعدیة واكثرھا ا
. سنوات 

یكون المرض معدي في اول ثمانیة ایام من  اللمس – السعال – : لعاب المریض – وسیلة انتقال المرض
. االصابة بالمرض 

 ( طفوحات جلدیة صغیره ( تشبھ لدغة الحشرات : ارتفاع معتدل في درجة الحرارة – أعراض المرض
.تنتفخ وتمتلىء بمادة تشبھ الماء تختفي بعد عشرة ایام یرافق ظھورھا حكة شدیده 

التھابات في الدماغ .  : التھابات جلدیة – مضاعفات المرض

: عزل المریض مدة عشرة ایام .  العالج الوقائي

استعمال ادویة مضادة  االستحمام الیومي – : قص االظافر و نظافة الیدین – ارشادات اثناء فترة المرض
. لاللتھابات و مھدئة للحكھ 

النكاف (  ابو كعب ) : -5

ھو مرض معد یصیب الغدة اللعابیة باالنتفاخ ، ویسمى المرض بالنكاف نسبة الى الغدتین النكافیتین 
. اللتین یصابان بااللتھاب 

: فیروس (( بارموكسي )) المعدي والسریع االنتشار الذي یؤدي الى التھاب الغده وینتشر  اسباب العدوى
. عن طریق الرذاذ واللعاب والعطاس و السعال 

االلم في البلعوم  الصداع وفقدان الشھیھ – : ارتفاع بسیط في درجة الحرارة – اعراض المرض
. تورم والم في الغدد النكافیھ –والحنجرة ومنطقة االذن 

التھابات المبیض – التھابات الخصیة – التھاب الدماغ – : التھاب السحایا – مضاعفات المرض
. التھابات البنكریاس 

اخذ مسكنات . استعمال ادویة تنظیف الفم – : التحكم في ارتفاع درجة الحرارة – طرق العالج
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تھدئة االلم و التورم بالكمادات  – : طلب الرعایة الطبیة عند درجة حرارة اكثر من 39 ارشادات للوالدین

اجلس الطفل في –عزل الطفل –تقدیم غذاء سھل البلع –الطفل الكثیر من السوائل اعطاء–البارده 
. غرفة مظلمة لیزول منھ الصداع 

االنفلونزا :  -6

غیر خطیر اال لالطفال ( ھو التھاب فیروسي یصیب األنف و الحنجرة والقصبة الھوائیة والشعب الھوائیة 
نقص المناعھ ، ینتشر بكثرة في فصل الشتاء وعند تعرض الذین یعانون امراض في القلب و التنفس و

) الطفل لتغیر كبیر في درجة الحرارة 

ینتقل عن طریق لمس االنف والفم او الرذاذ و السعال  شدید العدوى – : ینتشر بسرعة – انتقال المرض
. یكون متواجد على اسطح االشیاء ومقابض االبواب المتسخھ –او العطس 

اآلم في المفاصل  التھاب الحلق وسعال وعطاس – : صداع والم في الرأس – اعراض المرض
. الحرارة والقشعریره –سیالن االنف و انسداده –التعب وفقد الشھیھ –والعضالت 

تدفئة الطفل في الشتاء  : تجنب تعریض الطفل لتیارات بارده – وقایة الطفل من المرض ( طرق الوقایھ )
عدم التشارك في –غسل الیدین باستمرار –) ج(تھ بأطعمھ تحتوي فیتامین تغذی–بدرجة معقولھ 

. االدوات كالفوط والمالعق 

تخفیف  تقدیم االدویة بحسب تعلیمات الطبیب – : األطعمة الخفیفھ لتخفیف الم الحلق – عالج المرض
. انسداد االنف بوضع قطرات من الماء الدافئ او ماء الملح 

 -: (( (( علل لما یأتي

یعتبر الحصبة من األمراض الخطیرة ؟ -1

.الن خطورتھ تكمن في مضاعفاتھ التي تصیب الرئة والدماغ 

یكون مریض النكاف عرضة لالصابة بالسكري ؟ -2

. الن من مضاعفات النكاف التھابات البنكریاس والذي ینتج عنھا خلل في انتاج االنسولین 

تنتشر االنفلونزا بسرعة ؟ -3

.ساعھ 36–24الن فترة حضانة الفیروس ال تتجاوز 
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الدرس (7) : األمراض الوراثیة

موجودة في الخلیة على شكل ازواج ) كروموسوم ( صبغي 46كل خلیة في جسم االنسان تحتوي -
. لألنثى  (X,X) للذكر و (X,Y) متماثلة منھا الزوجان المسؤوالن عن تحدید الجنس

ھو مجموعة من البروتینات مجتمعة وكل منھا یسمى مورثة ( جینات ) ، كل مورثة مسؤولة  الصبغي : -
) . لون العین ولون البشرة ( او اكثرعن صفة

ومن األب عن طریق ) صبغي 23( عن حدوث االلقاح تأتي الصبغیات من االم عن طریق البویضة -
. خذ جزءا من صفات االم واألب ، فیكون الطفل ا) صبغي 23) ( الحیوان المنوي ( النطفة 

عندما تنتقل صفات المرض من األب او االم او كلیھما .  متى یكون المرض وراثي ؟
حامل للمرض ( التظھر علیھ االعراض او تظھر بشكل بسیط وینقل  -1 یقسم االشخاص المصابین الى :

). تظھر علیھ االعراض منذ الصغر ( مصاب بالمرض -2) المرض البناءه 

طریق المورثات المصابة  تنتقل صفات المرض من االم او االب او كلیھما عن االمراض الوراثیة : -
.بالخلل بحیث یؤدي ھذا الخلل الى حدوث تظاھرات المرض 

 : فقر الدم المنجلي -1

ھو نوع من األنیمیا الوراثیة التي تنتج عن خلل في ھیموجلوبین كریات الدم الحمراء .

ھو الصبغة الحمراء المسؤولھ عن حمل االكسجین الى اجزاء الجسم ویؤدي ھذا الخلل  الھیموجلوبین -
الى تحول شكل كریات الدم بدل ان تكون كریات دائریة تصبح عصویة كالمنجل تتكسر بسرعة وتسبب 

.یة وتحدث آالم متفرقة في الجسم یؤدي الى ھبوط نسبة الھیموجلوبین انسداد االوعیة الدمو

ارشادات لتجنب آالم فقر الدم المنجلي :

الحرص على تناول –اإلكثار من شرب السوائل -
التعرض للبرد ( حفظ الجسم دافئا –الطعام الصحي 

االبتعاد عن ارتداء المالبس الضیقة –) یسبب آالم 
. التي تعیق سریان الدم 

أعراض فقر الدم المنجلي :

بة وقد نوبات مؤلمة وانتفاخ في مفصل الرك-
شحوب اللون والتعب ألقل مجھود –ترتفع الحرارة 

–) لون البول داكن ( زیادة عدد مرات التبول –
االصابة –االصابة باالصفرار –فقدان الشھیة 

. بالتشنجات 
إرشادات یجب على مریض األنیمیا المنجلیة 

مراعاتھا :

عدم تناول ادویة إال –مراجعة الطبیب بإنتظام -
اإلكثار من –تجنب اإلجھاد –ف الطبیب بإشرا

. تناول الفواكھ و الخضروات 

مضاعفات المرض :

–قصور كلوي مزمن –قصور وظائف القلب -
تكوین حصوات –ارتفاع ضغط الشریان الرئوي 

جلطة –ضعف المناعة –تضخم الطحال –مراریة 
–تقرحات قدمیة –اعتالل شبكیة العین –الدماغ 

.ونة في مفصل الورك تلف مع خش

ال یمكن الشفاء من المرض إال بزراعة نخاع عظم جدید وھذا الخیار متاح لفئة قلیلة مثل : ملحوظة 
.االطفال 
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نقص الخمیرة :  -2

الضروریة لعملیة التمثیل داخل كریات  ھو مرض ناتج عن نقص نوع معین من اإلنزیمات ( الخمائر )
قص في الدم ، ویؤدي الى االصابة باألنیمیا الحادة اذا الدم الحمراء ، مما یؤدي الى تكسر الكریات ون

. او انواع من االدویة ) الفول ( قول تناول الشخص المصاب انواع من الب

الشعور بالدوار – بول لونھ احمر – فقدان الشھیھ والقيء – شحوب اللون – أعراض نقص الخمیرة :
. اإلسھال –) الیرقان ( الصفراء –اضطراب في التنفس 

األسباب التي تؤدي الى تكسر كریات الدم : 

ماده مؤكسدة ،اذا تعرض الجسم ألي احیانا یحدث السباب مجھولھ ، غالبا یحدث
تناول بعض األدویة – البقولیات بجمیع انواعھا خاصة الفول – بعض المواد المسببة لتكسر الدم :

. التعرض لاللتھابات الفیروسیة أوالبكتیریة 

الیوجد عالج لھذا المرض ، المرض لیس معدي ، الصفات الوراثیة ھي المسؤولھ عن انتقالھ. ملحوظة :

الثالسیمیا :  -2

ھو مرض وراثي یؤثر في صنع الدم ، فتكون مادة الھیموجلوبین في كریات الدم الحمراء غیر قادرة على 
االطفال في مراحل عمرھم المبكر بسبب تلقیھم  القیام بوظیفتھا ما یسبب فقر دم وراثي ومزمن یصیب

مورثین معتلین من االب واالم .

بیتا ثالسیمیا   ألفا ثالسیمیا               - - انواعھ :

االسھال – االستفراغ والقيء – التوتر وقلة النوم – فقدان الشھیھ – الشحوب و االصفرار – اعراضھ:
. صعوبة في الرضاعة –تضخم في الطحال والبطن –التعرض المتكرر لاللتھابات 

مریض الثالسیمیا یحتاج الى نقل دم متكرر طوال عمر المریض . ملحوظة :

تأخر  ضعف عام في الجسم – ھشاشة العظام -  زیادة نسبة الحدید في الجسم – مشاكل تكرار نقل الدم :
. تغیر في شكل عظام الوجھ والفكین –البلوغ 

عدم تناول حبوب الحدید أو الفیتامینات إال بعد استشارة  الطرق الوقائیة :
عدم –یتامین الفولیك أسید عن الشعور بالتعب و اإلرھاق تناول ف–الطبیب 

متابعة للمرأة الحامل المصابة –الزواج من شخص یحمل المرض 
. بالثالسیمیا 

العالج الوحید ھو اجراء عملیات نقل دم متكررة ( كل شھر ) ،  ملحوظة :
واالطفال الذین یعالجون بھذه الطریقة ینمون نمو طبیعي ویصلون الى  

الن في كل مرة ینقل الیھم ( ولكنھم یحتاجون الى رعایة طبیة عقد الثالث ال
كمیة دم جدیده تتجمع كمیة حدید في اجسامھم یضرھم لذلك یحتاجون الى 

.التخلص من كمیة الحدید المتراكمة في اجسامھم 

مكونات الدم :

4كریات الدم الحمراء ، تعیش -

.اشھر ثم تموت وتتكسر 

) ل اصفر ـسائ( الزما الب-
كریات الدم البیضاء التي تقاوم -

. االمراض 
الصفائح للمساعده على وقف -

.  النزیف 
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الدرس (8) : اإلسعافات األولیة

ھي الرعایة و العنایة األولیة و الفوریة و المؤقتة التي یتلقاھا اإلنسان نتیجة  اإلسعافات األولیة : -
.التعرض المفاجئ لحالة صحیة طارئة أدت الى النزیف او الجروح او الكسور او اإلغماء إلنقاذ حیاتھ 

، یساعد على اسعاف المصاب بسرعھ وتجنب تدھور حالتھ وتفادى حدوث  صندوق االسعافات األولیة -
یحفظ صندوق االسعافات االولیة بعیدا عن متناول االطفال لضمان –ابة المضاعفات المترتبة على اإلص

صالحیة المواد بین فترة واخرى ویفضل االحتفاظ بدلیل المواد داخل سالمتھم و التأكد من تاریخ
.الصندوق كدلیل ارشادي عند استعمال االدویة 

السیطرة التامة على موقع  معرفة مبادئ االسعاف االولي – ما یتطلب ممن یقوم باإلسعاف األولي :
العنایة بالحالة قبل نقلھا الى –االھتمام براحة المصاب –ابعاد المصاب عن مصدر الخطر –الحدث 

االھمتام بحفظ –االھتمام بعملیات التنفس االصطناعي وانعاش القلب و النزیف واالغماء –المستشفى 
. وتدوین كافة معلومات الحدث 

والسالمةاحتیاطات األمن  األمن والسالمة في

لنوافذ حتى تقي االطفال من السقوطثبت اقفال امان للخزائن،وضع واقیات ل-
.تجنب تحمیل التمدیدات الكھربائیة لألجھزة المنزلیة اكثر من طاقتھا -

.استعمل القاطع الكھربائي االوتوماتیكي في المنزل ومع كل االجھزه -

.ث ذات الحواف الحاده تجنب استعمال قطع االثا-
.في اماكن خاصة ومقفلة احفظ مواد التنظیف و المبیدات الحشریة -

المنزل

.المؤقتھ و المكشوفة اصالح جمیع التمدیدات الكھربائیة-
.مراقبة األعمال الصحیة لتوفیر السالمة الصحیة للطلبة -

.صیانة األرضیات في فناء المدرسة -

.اني صیانة وترمیم المب-

المدرسة

.التزم بحدود السرعة القصوى -

.التضع طفال او رضیعا في حجرك -
انتبھ ان یجلس االطفال داخل مقعد سیارة مناسب ومؤمن بحزام امان -

.ومثبت بالمقعد الخلفي للسیارة 

السیارة

.علم االطفال السباحة وال تتركھم وحدھم حتى لو كانوا سباحین مھرة -
.ان تكون االلعاب والدراجات في حالة جیدة احرص على-

.راقب االطفال اثناء اللعب -

.لبس االدوات الخاصة باألمان اثناء ممارسة الریاضة -

االماكن العامة والحدائق
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...كیف تسعف األطفال من بعض الحوادث المنزلیة التي قد یتعرضون لھا 

الجروح :  -1

جروح نتیجة للسقوط والتعثر اثناء المشي او الجري نتیجة األلعاب غیر كثیرا ما یتعرض األطفال الى ال
.اآلمنھ او نتیجة العبث وحب االستطالع 

انواع الجروح :

الجروح القطعیة الخدوش

ھي الجروح التي تنتج عن ادوات حادة او 
..قاطعة مثل السكین او الزجاج او العلب

ھي الجروح البسیطة للطبقات 
لد السطحیة من الج

التعریف

اكثر غزارة من الخدوش بحسب طول 
الجرح وعمقھ

ال تنزف او تنزف قلیال كمیة الدم

یغسل الجرح بالماء ثم توضع ضمادة او 
شاش او قطعة قطن على الجرح والضغط 
علیھ مع رفع الطرف المصاب من فترة 

اخذ المصاب الى الطبیب  آلخرى أو
لخیاطة الجرح 

الجاري و یغسل مكان الخدش بالماء
الصابون ویمسح بمطھر مخفف 
وتغطى  بالشاش او شریط الصق 

لحمایتھا من التلوث 

كیفیة 
اإلسعاف

، الضمادة المثالیة التي یمكن  ھي قطعة من أیة مادة یمكن وضعھا على الجرح لوقف النزف الضمادة : -
وائل وعدم االلتصاق استعمالھا تكون مصنوعة من الشاش الطبي الذي یتمیز بخاصیة امتصاص الس

بالجروح ، ویمكن استعمال اقمشة المالبس او المناشف او اغطیة األسرة كضمادات للجروح او اي مادة 
) .نظیفة+ بشرط ان ال تلتصق بالجرح( بدیلة 

الحروق :  -2

انواع الجروح :

.ھب ھي التي تنجم عن التعرض لشيء حار كالنار والل:الحروق الناجمة عن الحرارة -

.ھي التي تنجم عن تعرض جلد اإلنسان لمواد كیماویة حارقة :الحروق الناجمة عن المواد الكیماویة -

.ھي التي تنجم عن مالمسة الجسم للتیار الكھربائي او للصواعق :الحروق الكھربائیة -

بكمیات كبیرة من  غسل منطقة الحروق االجراءات الالزمة في حالة الحروق الناجمة عن مواد كیماویھ :
التحقق من اساسیات –حمایة نفسك من تأثیر المواد الكیماویة التي تعرض لھا المصاب –الماء 

.فحص حاالت الحروق الناجمة عن مواد كیماویھ وتقییمھا في المستشفى –االسعافات االولیة 
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درجات الحروق :

جیة للجلد وتتمیز باحمرار الجلد مصحوب الحروق السطحیة ، حروق الطبقة الخار:حروق درجة اولى -
.بألم شدید 

الحروق العمیقة نسبیا ، وھي حروق الطبقتین الخارجیة والتي تلیھا من طبقات :حروق درجة ثانیة -
.الجلد وتتمیز بألم شدید جداً باالضافة الى احمرار وتقرح وظھور فقاعات 

بقات الجلد في ھذه الحالة قد احترقت بما في ذلك الحروق العمیقة وتكون جمیع ط:حروق درجة ثالثة -
االعصاب و العضالت واالنسجة الداخلیھ ویكون الجلد اسود متفحم وال یشعر المصاب بأي ألم في منطقة 
الحرق ألن النھایات العصبیة تكون قد احترقت وتكون منطقة الجروح محاطة بمنطقة حروق من الدرجة 

. األولى و الثانیة 

نزع المالبس المحترقة بعد ترطیب منطقة الحرق  اخماد اللھب – : الحروق الالزمة في حاالت االجراءات
نطقة الحرق تغطیة م–غمس الطرف المصاب في الماء اذا لم یكن الجلد قد تشقق او تقرح –بماء بارد 

واستدع اذا كانت الحروق شاملة غط جسم المصاب بقطعة قماش جافة ونظیفة –بضمادة نظیفة ومعقمة 
.االسعاف 

الكسور:  -3

.و الكدمات و الكسور یتعرض االطفال بسبب لیونة عظامھم الى االلتواء 

الحالة نوع الكسر

.ینكسر العظم ویبقى ثابتا في مكانھ  بسیط 

.یصاحب الكسر جروح وقد یخرج طرف العظم المكسور من الجرح  مفتوح 

المجاورة للعظم كاالوعیة الدمویة تصاحب الكسر اصابة في االعضاء الداخلیة 
.والمخ و الرئة والكبد 

مركب او مضاعف 

تورم  االحساس بألم على امتداد العظم المكسور – كیف تستدل على ان المصاب یعاني من كسر ما :
–تغیر شكل العضو الى شكل غیر طبیعي –وازرقاق الجلد المنطقة المحیطة بالجزء المصاب وسخونتھا 

.قد یؤدي االلم الشدید الى حالة اغماء –ي تحریك الجزء المصاب صعوبة ف

كیف استطیع مساعدة شخص اصیب بكسر : 

. ال تلمس مكان الكسر وال تحاول ارجاع العظم المنحرف مكانھ :كسر بارز -

. ثبت مكان الكسر بمندیل وعلقھ في عنق الطفل برباط ثابت :في الساعد -

. ركبتین والكاحلین برباط واحد ، لحین نقل المصاب الى الطبیب اربط ال:في الساق -

.ال تحرك الطفل بل استدع سیارة اسعاف لنقلھ لتأمین سالمتھ :معقد -
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في حالة عدم التأكد من مكان الكسر ( كما في الحوض  عند اسعاف الكسور المعقدة یجب مراعاة اآلتي :
في حالة اصابة –ب تحریك المصاب ، اطلب االسعاف فورا فال یج) والقفص الصدري و العمود الفقري 

اذا سبب الكسر التواء في العظم او بروز –الرقبة او الجمجمة ال یجب فعل شيء سوى طلب االسعاف 
. خارج الجلد انقلھ الى اقرب مستشفى العظم 

التسمم :  -4

ع كل شيء تصل وھم ، فالطفل یضالتسمم ھو من اكثر الحوادث التي یتعرض لھا االطفال خالل فترة نم
.الفضول والتجریب لدى االطفال + یداه إلیھ في فمھ 

المواد البترولیة – المبیدات الحشریة – المنظفات- المطھرات الصحیة – األدویة – مواد التسمم :
.خطورة الحالة تعتمد على كمیة المادة السمیة المتناولة ونوعیتھا . االغذیة المتعفنة –العطور 

عدم ترك  عدم ترك المواد التي تسبب التسمم في متناول ایدي االطفال – تحذیرات یجب االنتباه لھا :
عدم نقل المواد السمیھ من العلب األصلیة الى علب اخرى مألوفة لدى –الطفل یتناول الدواء بمفرده 

.توعیة األطفال الكبار بخطورة مواد التسمم –األطفال 

اعطاء الطفل كوبا من  اسأل الطفل عن الشيء الذي كان یلھو بھ – كیف تسعف الطفل المصاب بالتسمم :
اذا لم تكن المادة ( دفع الطفل الى التقیؤ الخراج السم الذي ابتلعھ –) اذا كانت المادة حارقة ( الحلیب 
الرائحة للحد ذاتنزع ثیاب الطفل المبللھ بالماده الكیماویھ –اعطاء الطفل محلول ماء وملح –) حارقة 

.من تنشق المزید منھا 

...كیف اقدم المساعدة األولیة للطفل 

وضع الطفل على الركبة ورأسھ یكون متجھا لالسفل – اذا ازرق وجھھ وظھرت علیھ عالمات اإلختناق :
ضربھ ضربات خفیفة على ظھره وبین كتفیھ لمساعدتھ على التنفس واخراج اي –تشجیعھ على التنفس 

.شيء عالق في بلعومھ 

التأكد من ان الطفل یتنفس بشكل  استدعاء سیارة االسعاف – اذا تعرض لالصابة في حادث وفقد الوعي :
میھ من وقف اكثر اھ( وقف النزف الخطر وابقاء المجرى التنفسي مفتوح –طبیعي وان قلبھ یعمل 

وضع الطفل على ظھره –عدم نقل الطفل من مكان الحادث وعدم تجبیر اي جزء من جسمھ –) النزف 
رش ماء بارد –تنشیقھ قلیال من العطر او ماء معطر –وجعل مستوى رأسھ اقل انخفاضا من قدمیھ 

.على وجھ الطفل 

فحص الطفل المصاب  مصدر التیار – قطع التیار الكھربائي وابعاده عن اذا تعرض لصعـق كھربائي :
اذا كان واعیا یفضل اخذه للطبیب ، للتأكد من عدم وقوع ایة كسور او حروق –والتأكد من مدى الضرر 

اذا حدث قصور في عمل القلب ، یتم –بسرعة اذا كان فاقد الوعي یتوجب طلب االسعاف –داخلیة 
.االسعاف عن طریق انعاش قلبي رئوي 
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(( علل لما یأتي )) :- 

.أھمیة معرفة االسعافات األولیة -1

.ألنھ على الرغم من انھا عالج مؤقت ، إال انھا قد تنقذ حیاة المصاب 

.اھمیة وجود صندوق االسعافات االولیة -2

وتجنب تدھور حالتھ وتفادي حدوث ألن وسائل االسعافات االولیة تساعد على اسعاف المصاب بسرعة 
.بھ على اإلصابة المضاعفات المترت

.كثیرا مایتعرض االطفال للجروح -3

نتیجة السقوط والتعثر اثناء المشي والجري او نتیجة األلعاب غیر اآلمنھ او نتیجة العبث وحب االستطالع

. تكون الخدوش مؤلمة -4

. ألنھا تؤدي الى كشف االعصاب الحسیة الموجوده في الجلد 

.الورقیة كضمادات للجروح ینصح بتجنب استخدام المحارم-5

الن ھذه المواد تتفتت عندما تبتل ، كما تلتصق بالجروح األمر الذي قد یؤدي الى تلوث الجروح والتھابھا 
. ویجعل تطھیرھا فیما بعد امر معقد 

. ال یشعر المصاب بالحروق من الدرجة الثالثة بأي الم -6

.الن النھایات العصبیة تكون قد احترقت تماما 

.تجنب تبرید منطقة الحروق بالماء عندما تكون الحروق شاملة وتغطي مساحات كبیرة من الجلد -7

. الن ذلك قد یؤدي الى انخفاض في درجة حرارة المصاب 

. ضرورة معالجة الكسر من قبل الطبیب المختص -8

. قیدات عدیده الحقا لتثبیت العظم في مكانھ الصحیح ، الن نمو العظم في غیر مكانھ یؤدي الى تع

.اعطاء الطفل المصاب بالتسمم ماء ممزوج بملح الطعام -9

ثار التسمم من آللتخفیف 

. رش ماء بارد على وجھ فاقد الوعي -10

.نشیطة الدورة الدمویة في وعیھ وتظللیظل 

. یفضل اخذ الطفل المصاب بصعقة كھربائیة للطبیب وإن كان واعیا -11

.وقوع أیة كسور او حروق داخلیة للتأكد من عدم
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الدرس (9) : األطفال ذوو االحتیاجات الخاصة

تعبیر یطلق على الشخص الذي یعاني من اضطرابات أو أمراض  ذوو االحتیاجات الخاصة (المعوقون):
.ویعاني من اعتالل في تصرفاتھ تجاه اآلخرین

أسباب اإلعاقة:

من جیل إلى جیل أي من اآلباء إلى األبناء عن طریق الجینات ھي التي تنتقل بالوراثة : أسباب وراثیة
)كشذوذ في الصبغة الكروموسومیة(الموجودة على الكروموسومات في الخالیا 

العوامل البیئیة ال توجد داخل الكائن الحي لكنھا تسیر جنباً إلى جنب مع العوامل الوراثیة :أسباب بیئیة
وتشتمل على ثالثة عوامل: وتسیر في عالقة تفاعلیة معھا ,

مما یؤدي بدوره إلى حدوث التشوھات , مثل إصابة األم ببعض األمراض أثناء الحمل: عوامل أثناء الحمل
).العیوب الخلقیة(الخلقیة للجنین

ممایؤدي إلى نزیف في المخ أو كبر حجم الطفل وتعثر , الوالدة المبكرة للطفل: عوامل أثناء الوالدة
والذي قد یؤدي , إلى نقص األكسجین أو اإلھمال في تنظیف مجرى التنفس عند والدتھمما یؤدي, والدتھ

.إلى االختناق

اإلصابة , الحوادث, اإلصابة باألمراض المختلفة كاإلھمال في مواعید التطعیم: عوامل ما بعد الوالدة
.بالجروح والكسور

تحصین  إجراء فحوصات ما قبل الزواج والتأكد من خلو الزوجین من األمراض – : الوقایة من اإلعاقة
.الفتیات والسیدات وتطعیمھن ضد األمراض الساریة

التأكد من عدم إصابة المرأة الحامل –الفحوصات الدوریة من قبل المختصین : أثناء فترة الحمل
.التغذیة المناسبة لمد الطفل بالغذاء المناسب–باألمراض التي قد تسبب تشوھاً أو أعاقة للجنین 

.إشراف طبي مناسب لمنع حدوث تعسر الوالدة واتخاذ اإلجراءات المناسبة: أثناء الوالدة

الفحص السریري للطفل حدیث –والطفل الولید ذي الوزن الناقص العنایة بالطفل الحدیث: ما بعد الوالدة
فحص –راثیة البحث عن عالمات مرضیة وعالمات االمراض الخلقیة والو–الوالدة والتأكد من سالمتھ 
.فحص السمع والنظر–متابعة الیرقان عند الطفل حدیث الوالدة –الدم لھرمون الغدة الدرقیة 

األفضل تغذیة الطفل عن طریق الرضاعة الطبیعیة حتى الشھر الرابع : التغذیة السلیمة: مرحلة الطفولة
.ى النمو الطبیعيعلى األقل إلى سنتین ثم إضافة األغذیة المدعمة للرضاعة والمساعدة عل

األعراض التي تظھر على الطفل وتؤدي إلى اضطراب النمو السلیم:

قلة اھتمام –وجود حول مستدیم –إبداء األم قلقھا بشأن نمو الطفل : شھور وذلك عند6عند عمر 

.حدوث تدھور في مھارات مكتبسة سابقة–الطفل بالناس والضوضاء 
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عجزه عن –عدم القدرة على الجلوس –غیاب ابتسامة الطفل :شھراً وذلك في حالة12-10عند عمر 

.عدم قدرتھ مسك األشیاء–نطق كلمة مفھومھ 

عجزه عن استعمال جملة من كلمتین –عد المشي بمفرده : شھراً وذلك في الحاالت اآلتیة18عند عمر 

كمیات كبیرة من استمرار مص الطفل ألصبعھ مع تدفق اللعاب ب–كلمات 6عجزه من نطق أقل من –

.فمھ

.عندما ال یكون قادراً عل النطق بجملتین أو ثالث جمل): سنتان ونصف(شھراً 30عند عمر

.عندما یتفوه الطفل بكالم ال یمكن فھمھ وتفسیره: عند عمر أربع سنوات

الطفل المصاب بتأخر أو شذوذ في النمو:

: أسباب تأخر التطور أو الشذوذ

مثالالعامل
)موروثة(أخطاء استقالبیة خلقیة –)كروموسومیة(ذ صبغة شذووراثي

التسمم بالرصاص–الحرمان أو اإلھمال بیئي
مضادات االختالجات–الكحول –أنواع العدوى التي تصیب الجنین إصابة ما قبل الوالدة

االختناق او نقص األكسجیناإلصابة أثناء الوالدة

ایاالتھاب السحاإلصابة بعد الوالدة

التوحدعامل مجھول السبب

الفحص البدني لنمو الطفل وتطوره:

.تقییم المھارات النوعیة وحدة اإلبصار والسمع–مالحظة الطفل أثناء اللعب : التطور: أوالً 

شذوذ من التوتر –عالمات دالة على اإلھمال –ضعف النمو –صغر حجم الرأس : الفحص العام: ثأنیاً 
.عضلیةالعضلي والقدرة ال

متابعة الحالة وطمأنة األبوین في حاالت التأخر البسیط أما في حالة وجود مشكلة :التدابیر العالجیة
تحویل الحالة إلى فریق متخصص في عالج مشكالت التطور –تطویریة فأنھ ینبغي مناقشة األمر 

.وخاصة في حاالت المشكالت التطویریة المعقدة

أنواع اإلعاقات:

كفقد البصر أو السمع, أو قصور ما في األطراف كاعوجاج في الرجل أو قصر إحداھما, أو  جسمیة:
.غیرھا من العیوب الخلقیة أو الناتجة عن األمراض واإلصابات

ومنھا مایلي : وتعد اإلعاقات األكثر حاجة إلى الرعایة واالھتمام عقلیة:
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: التخلف العقلي -1

قصور في اثنین أو أكثر –مستوى وظائف المخ : اً عقلیاً أو المعاییر الحكم على الشخص إذا كان متخلف
18حیث یقف النمو عند سن , التصرف بالسلوك الطفولي–من المھارات التي یقوم بھا الشخص یومیاً 

الشخص الذي یعاني من قصور في الوظائف العقلیة ولیش لدیھ قصور في : ملحوظة ( .أو أقل من ذلك
).لحیاتیة ال تشخص حالتھ على انھ تخلف عقلي المھارات الیومیة او ا

ھي المھارات التي یحتاجھا الشخص لممارسة حیاتھ الیومیة .  : المھارات الحیاتیة

ھو مصطلح یستعمل في اختبارات الذكاء, لقیاس معامل الذكاء وھل ما إذا كان الشخص  العمر العقلي:
.درھا الشخص الطبیعي في السن نفسھا أو الیصدر ردود أفعالھ بما یتناسب مع المقاییس التي یص

ویحدث ألي فرد بغض النظر عن الفروق العرقیة , یعد من األمراض الشائعة: مدى تأثیر التخلف العقلي
.وتختلف نسبة تأثر كل فرد عن اآلخر 1:10نسبة حدوثة واالقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة

:یتم تشخیص التخلف العقلي على ثالث مراحل

وتحدد نقاط الضعف أو القوة بإحدى الطرائق , واختبارات المھارات, أجراء اختبارات مقیاس الذكاء)1

.المتنوعة

االعتبارات النفسیة –المھارات العقلیة والسلوكیة ( وصف نقاط ضعف الفرد وفقاً ألربعة أبعاد)2

)حةاالعتبارات الجسدیة متعلقة بالص–االعتبارات البیئیة –والعاطفیة 

.تحدید القدر الذي یحتاج إلیھ الفرد من مساعدة بواسطة أفراد متخصصین) 3

ھو اضطراب في الكروموسومات, وھذا االضطراب غیر معروف السبب فبدالً من أن  : متالزمة داوون -2

ر من وھذا الكرومسوم الزائد یغیی, 47كروموسوماً یزید عددھا واحداً فقط لیصبح 46ینمو في الخلیة 

تشخیص ھذه الحالخ من خالل اجراء اختبار الكروموسومات ائف الجسم والمخ الطبیعیة ، ویتم وظ
.عاما 35وتزداد مخاطر االصابة بھ للسیدات الالتي یحملن بعد سن 

–مرونة العضالت والمفاصل والقدرة على تحریكھا في أي اتجاه –ضعف العضالت : أعراض داوون
میل زاویة العین –تجویف صغیر للفم –عریضة مع قصر األصابع قدم–ورأس صغیر , رقبة قصیرة

ید عریضة قصیرة مع وجود –صغر حجم األذن –مع وجود طیات للجلد كثیرة من الزوایة الداخلیة لھا 
.خط للتجاعید واحد في الكف في ید واحدة او كال الیدین

اعي وكثرة اإلصابة باضطرابات انخفاض مقاومة الجھاز المن: یظھر معھ مشاكل صحیة أخرى منھا
–الصمم باختالف درجاتھ –طول النظر أو قصره , اضطرابات في الرؤیة مثل الحول–الجھاز التنفسي 

عیوب خلقیة في الجھاز الھضمي واالمعاء –عیوب خلقیة بالقلب ویمكن عالجھا –صعوبة في الكالم 
ة مما یجعل الشخص اكثر عرضھ لإلصابة عند التواء ألول فقرتین في الرقب–والتي ال یمكن عالجھا 

البدانة تكون سمة سائد لھؤالء االطفال كلما كبروا في –المشاركة في األنشطة التي تتطلب إطالة الرقبة 
.وزیادة الوزن تھدد صحة الشخص وحیاتھ ، علیھ اتباع نظام غذائي السن
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لتطویر وتنمیة قدراتھ العقلیة واالجتماعیة تشجیع الطفل على إدراجھ في برنامج ل: عالج متالزمة داوون
.وبمساعدة أفراد العائلة

الشلل الدماغي: -3

وغالباً یصاب بھ الجنین أثناء فترة الحمل أو , وھو احد اإلعاقة المتعددة التي تصاب فیھا خالیا لمخ بتلف
.وسائل تعلیم خاصھ والذي یصاب بھ یستطیع ان یحیا حیاة طبیعیة ومنتجة بتلقي.بعد الوالدة مباشرة

اضطراب یتصل بعدم القدرة على الحركة وغیر قابل للعالج . الشلل :

نقص وصول –الوالدة المبكرة –إصابة المرأة الحامل بعدوى خالل فترة الحمل : أسباب الشلل الدماغي
وى العد–التسمم بالرصاص –أو قد تحدث بعد الوالدة نتیجة للتعرض لحادث –األكسجین للطفل 

بسبب انفصال المشیمة في غیر التوقیت المحدد ( او الدم للجنین عدم وصول االوكسجین –الفیروسیة
) .لھا او استغراق الوالدة وقت اطول 

ضعف الرؤیة –إدراك وإحساس غیر طبیعین –تشنجات وحركات ال إرادیة : أعراض الشلل الدماغي
.اضطراب في السلوك والحركة–والكالم والسمع 

المساعدة النفسیة من جانب –تأھیل جسدي –عالج مھني –عالج التخاطب : عالج الشلل الدماغي
.إعطائھ استقاللیة مع مراقبتھ بشكل غیر مباشر–األھل واألصدقاء 

التوحد: -4

یة عند الطفل خالل ئیظھر كإعاقة تطوریة أو نما, ھو اضطراب عصبي ینتج عن خلل في وظائف الدماغ
أضعاف تقریباً ، وال ترتبط 4من اإلناث بنسبة یصیب الذكور أكثر , لثالث األولى من العمرالسنوات ا

.االصابھ بھ بعوامل عرقیة او اجتماعیة 

اما أثناء فترة الحمل أو بعد الوالدة ) الدماغ(إصابة للجھاز العصبي المركزي: أسباب مرض التوحد
وامل وراثیة أو تأثیر بیئي أو اإلصابة ببعض قد تكون من ع, وخالل السنتین األولى من العمر

.الفیروسات

عدم + ضعف التعبیر في حركات الوجھ ( ضعف نوعي في التفاعل االجتماعي: أعراض مرض التوحد
ز في التحصیل والتواصل جع–)العزوف عن المشاركة في النشاطات + االستمتاع بالتفاعل مع االھل 

اإلستعمال + اھتماماتھ اللغویة مقیدة وغیر مرنھ + لتحصیل اللغوي تأخر في ا( اللغوي واستعماالتھا 
+ تمسك صلب بالروتین + مقاومة التغییر ( نمطیة السلوك واالھتمامات–) النمطي والتكراري للكالم 

) .االنشغال الدائم بأجزاء الجسم 

عالج السلوك السلبي –ي التدخل المبكر لتحسین مستوى التحصیل اللفظي والكالم:عالج الطفل التوحدي 
المعالجة الطبیة إلزالة –برامج تعلیمیة وتأھیلیة –والنمطي بواسطة التدریبب بوسائل تحسین السلوك 

معالجة –إعطاء بعض الفیتامینات تحت إشراف الطبیب –المعادن الثقیلة من جسم الطفل التوحدي 
.التوحد باألكسجین المضغوط
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الدرس (10) : دور ریاض األطفال في تنمیة الطفل

أھداف ریاض األطفال:

إكسابھم المعلومات والمعارف المتنوعة من خالل اللعب –إمتاع األطفال في جو من الحریة والحركة 
تدریبھم عل تحمل –تنمیة الثقة بالنفس واالنتماء –تنمیة القیم واآلداب والسلوك المرغوب –والمرح 

تنمیة –تحفیزھم وخلق الدوافع اإلیجابیة عندھم نحو العمل –المسؤولیة واالعتماد على النفس 
المساھمة في –تعویدھم على حب الجماعة والعمل التعاوني –المھارات المختلفة والقدرات اإلبداعیة 

–الكشف عن الطاقات المخزونة عندھم ومساعدتھم على تفریغھا –حل كثیر من المشكالت لدى الطفل 
.ل والمعلمة من خالل التعامل معھ بصورة فردیةتوطید العالقة بین الطف

:تنمیة اللغویة للطفلالجانب األجتماعي واالنفعالي والالدور التربوي وتنمیة

مساعدة الطفل على التعبیر عن نفسھ بالرموز –تنمیة شخـصیة الطفل 
–مساعدة الطفل على التعبیر عن خیاالت وتطویرھا –الكالمیة 

تنمیة وعیھ باحترام –ندماج مع األقران مساعدة الطفل على األ
تنمیة قدرة الطفل على حل –الحقوق والملكیات الخاصة والعامة 

تأھیل الطفل للتعلیم النظامي وإكسابھم المفاھیم والمھارة –المشكالت
تأھیل الطفل لالنتقال الطبیعي من األسرة إلى المدرسة بعدسن –

التعاون مع األسرة في تربیة –تنمیة ثقة الطفل بذاتھ –السادسة 
.األطفال 

الدور التربوي

تزوده بكیفیة تطبیق القوانین وتعلمھ –ترشد إلى السلوك الصحیح 
–تنمي أخالقھ ومداركھ من خالل الخبرات المتنوعة –النظام الدائم 

تنمي –تكسبھ مھارات التواصل مع اآلخرین والتعبیر عن الذات 
تتیح لھ المشاركة في مجموعة من –یة قدراتھ الجسمیة واألجتماع

.تصقل المواھب بالطرائق المختلفة والمناسبة –األنشطھ المتنوعة 

الدور في تنمیة الجانب 
االجتماعي واالنفعالي

تنمي قاموسھ –تعملھ الحروف وكیفیة نطقھا ومجاالت استخداماتھا 
جیع تش–األنشطة المتنوعة أثناء اللعب وتردید األنشاید –اللغوي 

أفساح المجال –تساؤالت االطفال واالھتمام باإلجابة عن استفساراتھم 
تعویدھم على حسن –للحدیث والمجادلة والمناقشة مع زمالئھم 

.االستماع 

التنمیة اللغویة

اكتشاف میولھ  تدریب الطفل على التفكیر غیر المقید – المشرفة أو المعلمة المؤھلة تستطیع أن تقوم بـ:
أتاحة أنشطة تتطلب –تنمیة قدرة الطفل في حل المشكالت –ماتھ وإتاحة الفرص للنمو والتطور واھتما

تقبل مشاعر الطفل وأفكاره –تنمیة ذاكرة الطفل –تدریب الطفل على مالحظة األشیاء –التفكیر 
.وإصالح األخطاء منھا بطریقة لبقة یستوعبھا عقلھ
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مختلفة عن طریق الطفل خبرات ومفاھیم جدیدة ویكتسب عادات ھي المكان الذي یتعلم فیھ : الروضة 
.اللعب ، او بعض االلعاب الفردیة أوالجماعیة 

أركان الروضة

ألعاب تساعد على تحریك 
العضالت الكبیرة

.یشمل اوان كبیرة وقوالب للرمل ومجاریف:ركن الرمل والماء-

جیح واطارات یشمل ادوات التسلق ومرا:ركن النشاط العضلي-
..وحوض سباحھ سیارات وساللم وألواح خشبیة وحبال وأكیاس 

ألعاب تساعد على بناء 
الشخصیة وتنمیتھا

یشمل دمى وعربات للدمى وخزانة للمالبس واطعمھ : ركن التمثیل-
.بالستیكیة وتھدف ھذه االلعاب الى تنمیة قدرة الطفل التعبیریة 

.قصص واألناشیدالعاب جماعیة اخرى من خالل ال-

ألعاب تساعد على تقویة 
النشاط الذھني

یشمل كتب متنوعة ذات رسوم معبره ووسائد : الركن الھادئ-
.وكراسي مریحة 

.یشمل العاب التركیب والعاب التصنیف :ركن التركیب والقوالب-

ألعاب تساعد على التعبیرة 
عن نفسیة الطفل

وفرش للطالء واوان بالستیكیة شمل الواح الرسم: ركن الفن-
..والوان وصمغ 

.یشمل اآلآلت الموسیقیة واألشرطة السمعیة : ركن الموسیقى -

: أسس اختیار الروضة المناسبة

توافر –وجود برنامج یالئم حاجات الطفل ونموه مبني على التعلم من خالل االلعاب واألركان التعلیمیة 
لمعلمات المؤھالت ومساعدات لمعلمات األساسیات لتقدیم الرعایة المستمرة عدد كاف من المشرفات أو ا

–وجود سجالت خاصة بكل طفل لمتاعبة تطور نموه ووجود المشرفات المؤھالت لإلسعافات األولیة –
الغرف الواسعة والمرافق الصحیة واألدوات متوافرة ومناسبة من حیث سھولة االستعمال واألمن 

.ر شروط األمن والسالمة في األلعاب الخارجیة واألدوات واأللعاب في األركانتواف–والسالمة 

: ھذا الى جانب

–تقدیم وجبة لألطقال –توافر المواصالت اآلمنة –قرب الروضة من المنزل أو مكان عمل الوالدین 
.التكلفة المادیة 
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الدرس (11) : طریقة التربیة و التعامل مع الطفل

التنشئة السلیمة منذ الصغر و المحافظة على فطرة األبناء وصیانتھا من االنحراف ، مسؤولیة األسرة
ولكل اسرة طریقة في تربیة الطفل ، فنظرة األطفال الى انفسھم تتأثر الى حد كبیر بكیفیة معاملة الكبار 
لھم وھناك بعض االسالیب التي تساعد على المحافظة على السلوك الحسن و القضاء على السلوك غیر 

المناسب : 

السماح بأنواع من السلوك والمشاعر : السماح للطفل بالتنفیس والتعبیر عن مشاعره العدوانیة  -
.للتخلص منھا بسرعة لكي ال تتراكم في نفس الطفل 

التجاھل : عدم االلتفات الى السلوك الذي یقوم بھ الطفل والذي یقصد من ورائھ لفت نظر اآلخرین الیھ. -

إعادة توجیھ السلوك : تشتیت انتباه الطفل وتوجیھ نشاطھ وطاقتھ الى نشاط بدیل ( تحویل نشاطھ من  -
.)ھدف غیر مرغوب الى ھدف محاید او مرغوب بقصد صرف اھتمامھ عن النشاط األول 

المكافأة : اذا اردت تعزیز سلوك معین قدم مكافأة سواء كانت مادیة ( كالحلوى او لعبھ ) او معنویة -
ان تكون متدرجة ومتناسبة مع : ، شروط المكافأة ) كالمدح و التشجیع والتصفیق و االبتسامھ ( 

.السلوك ومقابل عمل یستحق ذلك ال ان تكون مبالغة 

ضرب المثل : قوة حب األطفال تقلید اآلخرین ومحاكاتھم ویمكن اإلستفادة منھا في غرس التمسك  -
. وبجعلھم یتبعون القدوة الحسنة وس األطفالبالعدالة والحق والصدق في نف

التعاقد : وسیلة معرفة لالتفاق بین شخصین او عدة اشخاص على القیام بعمل معین مقابل أجر او  -
مكافأة محدده بحیث یعرف الطفل مقدما ماھو مطلوب مننھ ومامقدار مكافأتھ وكلما كانت شروط العقد 

القیام بالعمل قویھ معقولھ لقدرات الطفل كانت رغبتھ في

التشكیل والتدریج : تقسیم المھمة الواحدة الى عدة خطوات ومراحل قصیرة یسھل تنفیذھا او التدرج  -
.فل قادر على تنفیذ ماھو مطلوب منھ خطوة الى اخرى وھذا یعزز الجوانب الذاتیة االیجابیة بأن الط

المدح : تعزیز السلوك اإلیجابي والمطلوب ، والمدح ھو اداة فعالة في تشكیل السلوك ویجب ان یمدح  -
.الطفل نتیجة اداء سلوك معین باستخدام عبارات وصفیة غیر مبالغ فیھا صادقة تصف عملة بدقة 

اإلغراء والحث : وسیلة للتأثیر في الطفل بحیث یقوم بعمل ما عن طریق استثارة انفعالة ودافعیتھ  -
انسب وقت لألغراء ھو اثناء تناول ( العمل وربط العمل بالفائدة بحیث نوضح لھ الجوانب االیجابیة لھذا 

) .الطعام 

یصلح ھذا االسلوب عندما تكون واثق ان الطفل یستطیع القیام بالعمل لكنھ غیر متحمس  التحدي : -
تساعد على اثارة حماسھ " اراھنك او اعتقد انك تستطیع " ولیست لدیھ دافعیة ولذلك عبارات مثل 

.، والبد ان نقابل استجابة الطفل بالدھشة والسرور والتأثر ودافعیتھ
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الرجاء بدال من األمر : الرجاء یدخل الى القلب سریعا اما االمر یستثیر الكبریاء ، الرجاء أن تطلب من  -
.الطفل انجاز عمل كخدمة خاصة مصحوبة بالود والحنان ویقابل ھذا استعدادك لفعل مایرجوه منك 

تقدیم المقترحات واالیحاء : ان تطرح فكرة امام عقل الطفل مما یؤدي الى قیامھ بفعل وربما بدونھ ال  -
.یستطیع القیام بذلك العمل ، كطرح البدائل المتنوعة في قضیة او مشكلة ما 

التذكیر : تذكیر الطفل بما علیھ من واجبات سواء بالكالم او باإلشارة ویجب أال یصاحبة اي إلحاح او  -
.قة وان یكون لطیفا وھادئا مضای

المواجھة : عندما یكون تصرف الطفل او سلوكھ مشكلة بینما الطفل ال یحس بھا كعادة االستیالء على  -
ماالیخصھ فالبد من مواجھتھ بشكل ودي لحل المشكلھ ، وان یكون الھدف من انتاج سلوك ایجابي لدى 

.الطفل ال لومھ او تأنیبھ او معاقبتھ 

وضع الحدود : تعلیم الطفل العیش في اطار من النظام والقواعد ، والبد من التوازن بین الضبط والود  -
كما ان الحدود یجب ان یتفق علیھا الوالدان ویلتزمان بتطبیقھا 

توقیع العقوبات : العقاب یعني ایقاع ألم معین مقابل خطأ ، والھدف البعید ھو تعلیم الطفل وحثھ على  -
ویجب أ من تلقاء نفسھ ، والبد ان تكون العقوبة مناسبة للطفل وترتبط بنوعیة الخطأ وقف السلوك الخط

.وضع نظام العقوبات مقدما ال ان یوضع في حدة الموقف 

یتأرجح الطفل في ھذه المرحلة بین المیل لالستقالل االجتماعي ، وبشكل عام فإن وعي الطفل بالبیئة " 
تنمو لدیھ األلفة و المشاركة االجتماعیة ، لذا ینبغي مراعاة ما یأتي : االجتماعیة یزداد شیئا فشیئا ، كما

.یھتم االطفال باأللعاب الجماعیة ، لذا یحسن توفیر األلعاب المفیده واعطاء الطفل فرصھ للعب -1

تكثر المشاحنات بین ابناء ھذه المرحلة ، ھنا یأتي دور المربي في حسن حلھا ومعرفة من تكثر لدیھ -2

. الخصامات واسبابھا إلعطائھ اإلھتمام المناسب 

یستعمل بعض االطفال كلمات غیر الئقة ، والبعض یمیل للنمیمھ ، ویصدر ذلك ألسباب منھا لفت -3

. النظر إلیھم ، لذا یبرز دور المربي في تعلیم الطفل احسن األلفاظ واآلداب 
لمربي ھو استثمار ھذا التنافس لیكون حافزا بالتنافس بین األطفال ، ودور اھذه المرحلة تتصف -4

. للتعلیم دون ان یترك آثارا سلبیة 
في ھذه المرحلة تبرز فطرة التدین ، وتبرز جوانب الخیر في نفس الطفل ، لذا ینبغي للمربي ان یرعى -5

. ھذه الفطرة وینمیھا بالمعلومات الصحیحة والقدوة الحسنة 

. لتعامل مع األطفال في ا) ص( االقتداء بالرسول -6

)...ئ وقیم إسالمیة من اجل تربیة سلیمة لألطفال ھناك مباد( 
القیم الدینیة واألخالقیة في شخصیة الطفل : غرس الدین في نفوس األطفال وجعلھم یفتخرون باالنتماء  -

.لقیم الدینیة الیھ بشرح القضایا الدینیھ بصورة بسیطھ لھم واصطحابھم الى اماكن العباده وتوجیھھم با

یجب تعوید الطفل على العادات الحسنھ حتى تكون جزءا من  تعوید الطفل على العادات الحسنة : -
، اذا اعتاد ..) كااللتزام بالمواعید ، إلقاء السالم ، احترام الكبار ( شخصیتھ العامھ ،العادات الحسنھ 

. تركھا الطفل على العادات الحسنھ من نعومة اظافره فمن الصعب ان ی
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تغذیة الطفل بالحب والعطف والحنان : ألن انعدام ذلك یؤدي الى مشاكل نفسیة في شخصیة الطفل ،  -
.والمطلوب ھو التوازن في الحب والعاطفة والحنان فالنقص كالزیادة مضر بشخصیة الطفل 

تحتاج التربیة السلیمة الى التوازن الدقیق والتعامل مع  االبتعاد عن القسوة الشدیدة واللیونة المفرطة : -
.االطفال 

احترام شخصیة الطفل : تكرس لدیھ الثقة بالنفس ، والشعور بالراحة ، وتنمي لدیھ مواھبھ القیادیة في  -
حین ان التعامل مع الطفل باستخفاف والتقلیل من مكانتھ واعتباره مجرد جاھل ال یفھم شيء یؤدي الى 

.اصابتھ بعقد نفسیة 

اتباع مبدأ الثواب والعقاب : ال یصح ان یتساوى المخطى والمسيء ، فإذا احسن الطفل او احرز مستوى 
متقدم في النتائج الدراسیة او تلفظ بألفاظ حسنھ فإنھ یثاب على ذلك ویشجع اما اذا اساء لنفسھ او الى 

.قولھ اآلخرین او اخفق في الدراسة او تصرف من غیر ادب واخالق فیجب ان یوبخ ویعاقب بطریقة مع

عدم تفضیل بعضھم على البعض اآلخر ألن ذلك یؤدي الى األحقاد والضغائن بینھم . العدل بین األبناء : -

(( علل لما یأتي )) :- 

.تلعب المؤسسات التربویة دور ھام في تطویرات قدرات الطفل -1

. الن قدرة الطفل العقلیة و الجسدیة تتطور كثیرا 

.یفضل مكافأة الطفل -2

. ألن المكافأة تدعم السلوك المرغوب وتزید من تقدیر الطفل لنفسھ 

. یجب االنتباه عن اتباع اسلوب التعاقد مع االطفال -3

. خوفا من تعوید الطفل على ان الیقوم بإنجاز عمل او سلوك ما إال ویكون مقابل نظیر 

. اھمیة مدح الطفل -4

.والقدرات واالنجازات والصفات الحسنھ لتعزیز السلوك االیجابي واظھار القیم 

. الھدف من توقیع العقوبات -5

. لتعلیم الطفل وحثھ على وقف السلوك الخطأ من تلقاء نفسھ 

. ضرورة زرع القیم الدینیة في الطفل منذ الصغر -6

. حتى یشب علیھا عندما یكون قد بلغ مرحلة التكلیف الشرعي 
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. والعطف والحنان أھمیة تغذیة الطفل بالمحبة-7

. ألن انعدام ذلك یؤدي إلى مشاكل نفسیة في شخصیة الطفل 

. یعتبر الكبح طریقة غیر صحیحة لتربیة الطفل -8

. ألنھ یؤدي الى اثارة القلق في نفسھ 

. من الضرورة تجنب اإلفراط في تدلیل الطفل او القسوة الشدیدة علیھ -9

فل على عدم اإلحساس بالمسؤولیة وعدم التقید بأیة ضوابط او معاییر ألنھ التدلیل یؤدي الى تنشئة الط
قیمیة او اخالقیة وعدم اإلكتراث بحقوق اآلخرین وضعف االعتماد على الذات اما القسوة فتؤدي الى 

.تصرف الطفل بخشونة وغلظة واإلصابة باألمراض والعقد النفسیة وأیضا االنحراف 

.یجب احترام شخصیة الطفل -10

الن ھذا یؤدي الى تكریس ثقة الطفل بنفسة وشعوره بالراحة كما ینمي مواھبھ القیادیة كما یساھم ذلك 
.في تحدید مالمح شخصیتھ المستقبلیة 

. ضرورة العدل بین االبناء -11

.لمنع زرع األحقاد والضغائن بینھم 
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الدرس (12) : طریقة التربیة و التعامل مع الطفل

:لحكم على سلوك اي شخص نستخدم معاییر مختلفھ مثل عند ا

.ھو ناتج عن قیاس تصرفات اآلخرین وفق مانراه نحن ألنفسنا بأنھ سوي وغیر سوي :معیار شخصي 

.ھو معیار نستمده من تربیتنا وعاداتنا وقیمنا :معیار اجتماعي 

معاییر الحكم على السلوك:

ولكن إذا ما ظھر في مرحلة , لة من مراحل السن غیر سويقد یبدو سلوك طفل ما في مرح: السن-1

.أخرى فقد یبدو غیر سویاً 

السلوك الذي قد یبدو لنا مستھجناً قد ال یصبح كذلك اذا ماحللنا :الذي یظھر في السلوكفالموق-2

.الموقف الذي یظھر فیھ ھذا السلوك ، وقد نعتبره ردة فعل عادیة على الموقف الذي وجد الشخص فیھ

فالسلوك الذي یظھر مرة واحدة فقط أو مرات قلیلة متباعدة ال یمكن اعتباره غیر سوي إال :التكرار-3

او عند تكرار الموقف في اكثر من وفت ومناسبات إذا كان ھذا السلوك یلحق االذى الشدید باآلخرین
.فإنھ سلوك غیر سوي مختلفھ 

, ن على سلوكھم أو سلوك بعضھم بأنھ سوي او مضطرباألطفال نفسھم ال یطلقو: القیم والمعاییر-4

.وإنما ھم الكبار من یطلق ذلك

.ك الفت للنظر یمكن اعتباره مضطرباً وأي سل:االسغراب-5

: مشكلة الخوف عند األطفال

حالة انفعالیة طبیعیة یشعر بھا االنسان وكل الكائنات الحیة في بعض المواقف التي فیھا نوع  الخوف :
.سنوات وتتراوح درجاتھا بین الحذر والھلع والرعب 3ر وتظھر بصورة واضحة في سن من الخط

ھو الخوف المبالغ فیھ والمتكرر ألي سبب . الخوف الغیر الطبیعي :

اسباب الخوف لدى األطفال :

إلى مشاھدة المناظر العنیفة واستماعھ –تھدید األبوین لھ وتخویفھ بإستمرار مما یعرضھ لمخاوف كثیرة 
–افتقاد الحب والرعایة حیث تكثر مخاوف األطفال من فقد االبوین أو األمن –القصص المخیفة 

الخالفات الزوجیة أمام الطفل تولد لدیھم الخوف والقلق فیما سیؤول حالھم إذا ھجر األب أو انفصلت األم 
.المبالغة في الخوف والقلق من اآلباء على األبناء–عن األب 

مناقشة الطفل بعد زوال الخوف – االبتعاد عن األسباب التي تؤدي الى خوف الطفل – : عالج المشكلة
عرض الطفل على الطبیب في حالة –تعوید الطفل تدریجیاً بعد تھیئتھ لمشاھدة األشیاء التي یخافھا 

.الخوف المرضي
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مشكلة الكذب :

ھو سلوك غیر سوي یتكسبھ الطفل من بیئتھ ألسباب عدیدة. : الكذب

أنواع الكذب لدى األطفال

الكذب الخیالي
, قد یتخیل الطفل شیئاً ویحولھ إلى حقیقة وھذا ال یعد كذباً حقیقاً 

للتفریق بین الخیال والحقیقة بما , التوجیھ ھو دور الوالدین
.ومن الخطأ ھنا اتھامھ بالكذب, یتناسب مع نمو الطفل

الكذب االلتباسي
دى الطفل فال یستطیع التفریق بینھما یختلط الخیال بالحقیقة ل

.لضعف قدراتھ العقلیة

، وفیھ یبالغ باالشیاءیلجأ إلیھ الطفل للشعور بالنقص أو الحرمانالكذب االدعائي

الكذب الغرضي
یلجاً إلیھ الطفل حین یشعر بوقوف الوالدین حائالً دون تحقیق 

.أھدافھ

.یق في المعاملة بین األوالدغالباً ما ینشأ عند التفرالكذب االنتقامي

.یلجأ إلیھ الطفل نتیجة الخوف من عقاب یخشى أن یقع علیھالكذب الوقائي

كذب التقلید
قد یرى الطفل أحد الوالدین یمارس الكذب على اآلخرین فیقلدھم 

. في ذلك

الكذب المرضي أو المزمن
وھو الكذب الذي یتأصل لدى الطفل ویصبح عادة من عادتھ 

.ساتھ السلوكیةرمماو

أسباب الكذب:

تقلید –الدفاع عن النفس والھروب من عقاب قد یقع علیھ –تمیز الطفل بسعة الخیال والبعد عن الواقع 
إثاارة االنتباه خاصة عن انشغال –الشعور بالنقص او التباھي والتفاخر –سلوك الكبار واألقتداء بھم 

.ھل واالخرینإدخال السرور على األ–األھل عنھ 

عالج مشكلة الكذب:

التأكد من دوافع الكذب قبل العقاب –ریب الطفل على مصارحة والدیھ وتعلیمھ أھمیة الصدق والحقیقة تد
مكافأة الطفل إذا التزم –مناقشة الطفل وتوضیح ما یجب علیھ اتباعھ لتجنب ھذا السلوك –والتأنیب 

التذكیر الدام بتعالیم دیننا اإلسالمي وقیمھ –الحسنة للطفل تقدیم القدوة –بالصدق وابتعد عن الكذب 
.ومبادئھ والعقاب الذي ینتظر الكاذب والثواب الذي ینتظر الصادق

مشكلة العدوان :

باألرجل او التھجم بألفاظ بذیئة ویجب بذل یتمثل بالخشونة في االعتداء على اآلخرین بالضرب والركل 
.السلوك طاقة كبیرة للسیطرة على ھذا 
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التربیة الخاطئة ( حینما  شعوره بالنقص المادي او العاطفي او االجتماعي وغیرھا – أسباب العدوان :
االضطراب او المرض –البیئة –الغیرة –) یوجھھ الوالدان الى العنف لرد األذى عنھ من قبل اآلخرین 

كبت االطفال –ض السیطرة على الطفل محاولة فر–القسوة الزائدة من قبل الولدین او احدھم –النفسي 
–الثقافات التي تمجد العنف –وعدم اشباع رغباتھم وحرمانھم من اكتساب خبرات وتجارب جدیدة 

. مشاھدة افالم العنف في التلفزیون 

تعزیز حب التعاون مع اآلخرین لدى  التربیة الصحیحة السویة داخل المنزل – عالج مشكلة العدوان :
. اع النقص العاطفي والمادي واالجتماعي لدى الطفل اشب–الطفل 

مشكلة الثقة بالنفس :

یعاني بعض االطفال من ضعف الثقة بالنفس وعدم الشعور باألمن والطمأنینة وقد یصاحبھا ظھور 
.مخاوف غیر واقعیة واعراض اخرى كعدم القدرة على الكالم والتأتأه واالنطواء والخجل واالكتئاب 

مقارنة األباء  التربیة الخاطئة ( كالمبالغة في االھتمام بھ او التدلیل الزائد ) – اسباب عدم الثقة بالنفس :
تسلط األباء –التنشئة األعتمادیة على اآلخرین –النقد والزجر والتوبیخ والضرب –بین الطفل واألخر 

عرج ، حول ، طول (النقص الجسماني –اضطراب الجو العائلي ومنازعات الوالدین –وسیطرتھم 
.تكرار الفشل واإلخفاق –النشأة في بیئة تعاني من قلق نفسي وخوف وعدم الثقة بالنفس –) مفرط 

تربیة  إحاطة الطفل بجو من الدفء العاطفي والحنان والمحبة مع الحزم المعتدل – عالج الثقة بالنفس :
اتزان سلوك اآلباء –ائلي ھادئ ومستقر توفیر جو ع–روح االستقالل واالعتماد على النفس في الطفل 

تعویده على اخذ القرارات في سن –مساعدتھ على معرفة الحیاة وتفھم مایجھل –) بال ھلع وال فزع ( 
. عدم قلق االباء على االبناء والتقلیل من التحذیر المبالغ و الحمایة الزائدة –مبكرة 

مشكلة الخجل عند األطفال : 

ة ما یتحاشى اآلخرین والیمیل الى المشاركة وثقتھ في نفسھ تكون ضعیفة وكثیر الطفل الخجول عاد
شخض غریب یحمر وجھھ یبدأ الخجل عن االطفال في التردد ویتحدث بصوت منخفض وعندما یتحدث لھ 

.سنوات ویستمر عند االطفال حتى سن المدرسة وقد یختفي 4-2الفئة العمریة 

اسباب الخجل عند األطفال : 

مثل العرج والسمنة وانتشار الحبوب والبثور والبقع في وجھھ ویتأكد ذلك : وجود عاھات جسمیة -
. عندما یقارن نفسھ بأخوتھ 

الذي یؤدي الى عدم مقدرة الطفل على مجاراة اصدقائة فیشعر : انخفاض المستوى االقتصادي لألسر -
. بالنقص 

.االختالط  إما لقلقھ الشدید واما لفقده الثقة بغیره ال یمیل الطفل الى : افتقاد الشعور باألمن -

فرض الرقابة الشدیدة على الطفل یشعره بالعجز واتخاذ الوالدین القرارات :الطفل بالتبعیة شعار إ-
.المتعلقھ بھ مثل لون المالبس والحدیث نیابة عنھ 
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ال فال یبالون بتجریح الطفل اما یلح بعض االباء او االمھات على طلب الكم: التجریح امام االقران -
. اقرانھ مما یسبب للطفل اثر نفسي 

. امام الطفل ونعتھ بھا فیقبل بھذه الفكرة ویسلم بھا : تكرار كلمة الخجل -

عادة مایكون لدى االباء الخجولین ابناء خجولین ودعم احد الوالدین : الوراثة وتقلید أحد الوالدین -
.وحیاء سبب جوھري للخجل لصفة الخجل على انھ ادب 

كاضطرابات اللغھ تجنب الطفل االحتكاك باالخرین كما ان : اضطرابات النمو الخاصة والمرض الجسمي -
اصابتھ ببعض األمراض او االعاقة تمنعھ من االندماج او حتى االختالط مع اقرانھ ویجد في تجنبھم 

.مخرجا مریحا لھ 

عدم  تشجیع الطفل على الثقة بالنفس وتعریفھ بالنواحي التي یتمیز فیھا عن غیره – عالج الخجل :
االبتعاد عن نقد –توفیر قدر كافي من الرعایة و المحبة –مقارنتھ باالطفال اآلخرین من ھم افضل منھ 

العمل على –یجب ان ال تدفع الطفل للقیام بأعمال تفوق قدراتھ –لطفل بإستمرار وخاصة امام اقرانھ ا
تدریبة –تشجیع الطفل على الحوار –الثناء على انجازاتھ ولو كانت قلیلة –كوین صداقات تدریبھ في ت

اخذه في نزھھ الى احد المتنزھات واشراكھ في اللعاب –على االسترخاء لتقلیل الحساسیة من الخجل 
. والتفاعل مع اآلخرین 

(( علل لما یأتي )) :- 

.ة المشكالت السلوكیة عند االطفال على الوالدین عدم التھاون في معالج-1

.النھا تؤثر على شخصیة الطفل تأثیرا سلبیا یشوھھا 

. الحكم على السلوك السوي او المضطرب للطفل یزداد تعقیدا -2

. بسبب الطبیعة الخاصة لسلوك األطفال المتعلقة بمراحل النمو 

. یوجد تفاوت كبیر في احكام الكبار على السلوك -3

. بھم اختالف رؤیتھم للسلوك واختالف معاییر قیمھم الخاصة نتیجة 

. تعوید الطفل على اخذ القرارات في سن مبكرة -4

.لكي یتعود على التعامل بثقة وبال خوف مع اآلخرین ومع المواقف التي یواجھھا 
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