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 معنى التربية الصحية ؟ مفهوم التربية الصحية ؟ / س 

 لماذا ندرس التربية الصحية ؟ / س 

 اهداف التربية الصحية ؟ / س 

 صحة النفسية ؟ما 

 المرض ؟ المناعه ؟ ما 

 األمراض المنتشرة فى المجتمع المصرى ؟  ما 

 ؟.... الكبد ،  –المراض المعدية ؟ السكر ما 

 الصحة المدرسية ؟ ما 

 صحة المراهقين ؟ ما 

 صحة المسنين ؟ ما 

 اإلسعافات األولية ؟ ما 

 صحة البيئة ؟ ما 

 ؟مثلث روبن ما 

  مسببات المرض ؟ 

 اإلنسان  -1

 الميكروب  -2

 البيئة  -3

 هو مفهوم التربية الصحية ؟ ما 

وذلك عن طريق تزويداهم بالمعلومات . تعديل سلوك األفراد و إتجاهاتهم فيما يتعلق بصحتهم 

 .الصحية المناسبة و اإلرشادات الصحية او عن طرق الطرق التربوية الصحيحة 

  التربية الصحية ؟ سؤال فى اإلمتحان اهداف 

 .ان يدرك األفراد مسئوليتهم نحو تحسين أحوالهم الصحية و اإلهتمام بها  -1

 مثل التدخين . إلى السلوك الصحى السليم تعديل إتجاهات وعادات وسلوكيات األفراد  -2

  .إكساب األفراد مفاهيم جديدة نحو الصحة والمرض  -3

 .تزويد األفراد بمفاهيم وطرق تساعدهم فى الحفاظ على صحتهم  -4

 ( الوقاية خير من العالج ) ة فى نشر طرق الوقاية العامة المساهم -5

 .تبسيط المعلومات والحقائق المتعلقة بالصحة  -6

ستفادة القصوى من هذه الخدمات إلتعريف الناس بالخدمات الصحية المتاحة وتشجعهم على ا -7

 .مثل الوحدة الصحية 

  أثر الصحة  –رات الصحية المؤش –العوامل المؤثرة  –مستويات الصحة  –مفهومها  -:الصحة

 .على الفرد واألسرة والمجتمع 

  تعريف عام وشامل لألمم المتحدة  -: الصحة:-  

 . حالة من التوازن البدنى و العقلى و اإلجتماعى و النفسى و ليس الخلو من المرض او العجز 

  سالمة االعضاء  -:البدنى: 

  -:الصحة البدنية  -1

  -:الصحة العقلية  -2

  -:الصحة النفسية   -3
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  الصحة الجنسية مرتبطة باألربعة . 

  -:الصحة اإلجتماعية  -4

  ما هى مستويات الصحية ؟ 

 . هى توازن الحالة :مستوى الصحة المثالية  -1

يجابى أن يكون الفرد سليم وخالى من  المراض وعنده مخزون أى رصيد إلمستوى الصحة ا -2

 إضافى من الصحة 

أن يكون الفرد سليم وخالى من األمراض ولكنه ال يمتلك مخزون من : مستوى الصحة المتوسط  -3

 الصحة أو رصيد لمواجهه األزمات الصحية 

 اإليدز  –الكبد : مستوى المرض الغير ظاهر مثل  -4

 الكحة  –السخونيه :  المستوى المرض الظاهر مثل  -5

 .حالة تؤدى إلى الوفاة : مستوى اإلحتضار  -6

 وما هى العوامل المؤثرة فى الصحة ؟ –مستوياتها  –الصحة  تعريف 

  عوامل مكتسبة  –العوامل المؤثرة فى الصحة ؟عوامل وراثية 

 أن يورثها الشخص من األب أو األم مثل السكر مرتبطة بالجينات : العوامل الوراثية  -1

  -:عوامل  -2

  -:  Life Styleنمط الحياة  -1

  ( إسلوب الصحى الجيد ) يستيقظ مبكراً   –غير مدخن : نمط إيجابى 

  مدخن : نمط حياة سلبى 

 ( المعدة بيت الداء )  C ،Bمثل فيتامين  –الغذاء والصحة متالزمان  -ب

 -:البيئة  -جـ 

 مصنع إسمدة  -:بيئة حيوية  -1

 بيئة طبيعية  -2

 تنشئة الفرد مثل األسرة : بيئة إجتماعية  -3

 مستوى اإلقتصادى  إنخفاض -:البيئة اإلقتصادية  -4

  -:الخدمات الصحية المتاحة  -هـ 

 الوحدة الصحية 

  كل هذا يؤثر على الصحة والفرد والمجتمع 

  أثر الصحة على الفرد واألسرة والمجتمع:-  

 عن طريق إستخدام المؤشرات الصحية :المجتمع  -األسرة -الفرد  -1

  معرفة وتقييم المستوى الصحى ألفراد المجتمع:-  

 .وفيات لألطفال تحت سن عام واحد معدل ال -1

 .معدل الوفيات بين األمهات الحامل والمرضعات أثناء الحمل والوالدة والنفاس  -2

كيلو فرق بين الوحدات  5إنتشار الوحدة الصحية والخدمات الصحية فى المجتمع ال يزيد  -3

 الصحية عدد المستشفيات 

 عدد محطات تنقية المياة ومحطات الصرف الصحى  -4

 جتمع مثل البلهارسيا ماألمراض المنتشرة فى الأهم  -5

 وخالفه ... توافر الغذاء فى المجتمع  -6


