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 الخقييم الصحي

Health Assessment 

 

 اٌمظخ اٌظؾ١خ اٌىبٍِخ 

 اٌٙلف ِٓ اٌمظخ اٌظؾ١خ 

 اٌزؼو٠ف 

 ثٕٛك اٌمظخ اٌظؾ١خ 

 ِؼٍِٛبد ا١ٌَوح اٌنار١خ 

 )ٍجت اٌجؾش ػٓ اٌوػب٠خ ) اٌؼالط 

 اٌمظخ اٌظؾ١خ اٌؾب١ٌخ أٚ اٌمظخ اٌّوػ١خ 

 اٌمظخ اٌَبثمخ 

 اٌمظخ اٌؼبئ١ٍخ 

 اٍزؼواع األعٙيح 

  ُاٌٛظ١فٟ أٚ فؼب١ٌبد اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخاٌزم١١ 

 اٌفؾض اٌغَّبٟٔ 
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 ِملِخ: -

١خ, ٌٚٗ عبٔجبْ: ٌزّو٠ؼٌٍوػب٠خ ا اٌوئ١َ١خ اٌؼٕبطو أؽل ٘ٛ ٌٍّو٠غ اٌظؾ١خ اٌؾبٌخ رم١١ُئْ 

زىْٛ اٌفؾض اٌجلٟٔ ِٓ صالس أٔٛاع: اٌزم١١ُ ٚاٌفؾض اٌجلٟٔ. ٠ –اٌزبه٠ـ اٌظؾٟ اٌزّو٠ؼٟ 

فؾض  –اٌىبًِ ) ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ػٕلِب ٠زُ لجٛي اٌّو٠غ فٟ ِإٍَخ اٌوػب٠خ اٌظؾ١خ( 

فؾض ِٕطمخ اٌغَُ ) ػٍٝ ٍج١ً  –أعٙيح اٌغَُ ) ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي اٌمٍت ٚاألٚػ١خ اٌل٠ِٛخ( 

 اٌّضبي اٌوئز١ٓ ػٕل ِالؽظخ طؼٛثخ فٟ اٌزٕفٌ(. 

عّغ ِؼٍِٛبد ٚث١بٔبد شقظ١خ )ِبما ٠مٛي اٌشقض ػٓ ٔفَٗ(, ٘ٛ  القصت الصحيت:الهذف من  -

ئػبفخ اٌٝ اٌج١بٔبد اٌّٛػٛػ١خ ػٓ ؽو٠ك اٌفؾض اٌف١ي٠بئٟ أٚ اٌلهاٍخ اٌّقجو٠خ ٌزشى١ً لبػلح 

 ث١بٔبد رَزقلَ ٌٛػغ اٌزشق١ض ٌٍؾبٌخ اٌظؾ١خ ٌٍّو٠غ.

اٌؾب١ٌخ ٚاٌَبثمخ ٌٍشقض ٟٚ٘ رظف رؼطٟ اٌمظخ اٌظؾ١خ طٛهح وبٍِخ ػٓ اٌمظخ اٌظؾ١خ 

 ِزىبٍِخ ٚو١ف ٠زؼبًِ ِغ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ. وٛؽلح ٚاؽلح اٌشقض

ثبٌَٕجخ ٌٍشقض ا١ٌٍَُ: رَزؼًّ اٌمظخ ٌزؾل٠ل ٚرم١١ُ ّٔؾ ؽ١برٗ ِضً اٌزّبه٠ٓ اٌو٠بػ١خ , اٌؾ١ّخ 

 اٌٍَٛن اٌّشغغ ٌٍظؾخ ا١ٌٍَّخ.ارجبع  ٚاٌغنائ١خ 

ٌّوػ١خ رؼُ ٍغً ِفظً ِٚورت ى١ِٕب ٌّشبوٍٗ ثبٌَٕجخ ٌٍشقض اٌّو٠غ فاْ اٌمظخ ا

 اٌظؾ١خ.

ٟ٘ أكاح َِؼ ٌألػواع اٌّوػ١خ ٚاٌّشبوً اٌظؾ١خ  القصت الصحيت الكاملت: حعزيف -

 ٚاال٘زّبِبد وّب أٔٙب رَغً ؽوق االٍزغبثخ ٌٍّشبوً اٌظؾ١خ.

 بنىد القصت الصحيت الكاملت: -

 معلىماث السيزة الذاحيت: -1

 اٌؼّو -                االٍُ                         -

 اٌغٌٕ -اٌؼٕٛاْ                                      -

 اٌؾبٌخ اٌؼبئ١ٍخ -هلُ اٌٙبرف                                 -

 إٌّٙخ اٌَبثمخ ٚاٌؾب١ٌخ -اٌؼوق                                       -
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 مصذر القصت ) البياناث( -2

 ٗ ٚ ألوثبئٗ أٚ أطللبئِٗؼٍِٛبد اٌشقض ٔفَٗ أٚ أٍ٘ -

اٌزأول ِٓ ِٛصٛل١خ ِٚظلال١خ اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ اٌشقض ٚللهرٗ  -

ػٍٝ اٌزٛاطً فبٌشقض اٌّٛصٛق ٠ؼطٟ كائّب اإلعبثبد ؽزٝ ٌٛ أػ١لد ط١بغخ 

 األٍئٍخ ثشىً ِقزٍف.

 ِالؽظخ أٞ ظوٚف ِؼ١ٕخ ِضً ) اٍزقلاَ ِزوعُ( -

 اٌّو٠غ ٔفَٗ ٘ٛ ِظله ِٛصٛق  -

 ؽ١ش ٠ظف اٌّو٠غ ٍجت ِغ١ئٗ ٌطٍت اٌوػب٠خ في البحث عن الزعايت )العالج(: السبب -3

 ٟٚ٘ ِب رؾلك االػواع ٚاٌؼالِبد ِٚلرٙب.

 اٌؼوع: ٚ٘ٛ ئؽَبً شقظٟ ٠شؼو ثٗ اٌّو٠غ ٔز١غخ ِشىٍخ ِؼ١ٕخ. -

)ؽج١ت / ِّوع(  ِٓ  اٌفبؽضاٌؼالِخ: ٟ٘ ِشىٍخ ِٛػٛػ١خ ٠ّىٓ أْ ٠ىزشفٙب  -

اٌنٞ ٠مٌٛٗ اٌشقض  أ٠ب وبْاالٍزمظبءاد  اٌّقجو٠خ .فالي اٌفؾض اٌف١ي٠بئٟ أٚ 

 وػب٠خ ٚاٌؼالط.ٙٛ اٌنٞ ٠َغً وَجت ٌجؾش اٌّو٠غ ٌٍف

 ِضال: أٌُ طلهٞ ٌّلح ٍبػز١ٓ -

 أٌُ فٟ األمْ ١٘ٚبط ؽٛي ا١ًٌٍ  -

أْ اٌَجت فٟ اٌجؾش ػٓ اٌوػب٠خ ٚاٌؼالط ١ٌَذ رشق١ض ٚال ٠ّىٓ روعّزٙب  -

١ٍّش ثمظٛه فٟ اٌزٕفٌ( ٚفىود ؽجٟ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي) كفً ا١ٌَل  شق١ضٌز

ثىزبثخ اٌزشق١ض ) أزفبؿ هئخ( ؽزٝ ٌٛ وبْ اٌّو٠غ ِؼوٚفب أٔٗ ٠ؼبٟٔ ِٓ أزفبؿ 

اٌوئخ ِٓ ى٠بهاد ٍبثمخ فبٌّشىٍخ اٌزٟ اٍزلػزٗ اٌٝ اٌملَٚ ١ٌَذ ٟ٘ أزفبؿ اٌوئخ 

 اٌّيِٓ ٚئّٔب اىك٠بك لظٛه اٌزٕفٌ فٟ األهثغ ٍبػبد األف١وح.

٠ؾبٚي ثؼغ إٌبً أْ ٠شقض ِجبشوح ِؼزّلا ػٍٝ أػواع ٚػالِبد ِشبثٙخ ػٕل 

ألوثبئٗ ا أٚ أطللبئٗ أٚ ػٍٝ ؽبالد ٠ؼوفٛٔٙب َِجمب ٚ٘نا غ١و طؾ١ؼ ٚاألفؼً 

  رَغ١ً أػواع اٌشقض ٚػالِبرٗ ٚشىٛاٖ اٌوئ١َ١خ.

أؽ١بٔب ٠ؾلك اٌشقض ػلح أٍجبة ٌجؾضٗ ػٓ اٌوػب٠خ ف١ٌٍ ِٓ اٌؼوٚهٞ أْ ٠ىْٛ 

اٌَجت اٌٙبَ ثبٌَٕجخ ٌٍشقض ٘ٛ اٌَّغً فٟ اٌجلء ؽبٚي وفبؽض أْ رووي ػٍٝ 

 أوضو ِٓ ِشىٍخ اٍزلػزٗ ٌٍملَٚ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ.
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 القصت الصحيت الحاليت أو القصت المزضيت: -4

ثبٌَٕجخ ثبٌَٕجخ ٌٍشقض ا١ٌٍَُ رؼزجو ٘نٖ ػجبهح لظ١وح ػٓ ؽبٌزٗ اٌظؾ١خ اٌؼبِخ. أِب 

اٌؼجبهح ٍغً ىِٕٟ ثَجت ثؾضٗ ػٓ اٌوػب٠خ ِٓ ٚلذ ظٙٛه  جو ٘نٌٍٖشقض اٌّو٠غ فزؼز

 األػواع اٌٝ ا٢ْ.

ؽبٚي ػيي وً ٍجت ٠ؾلكٖ اٌّو٠غ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي لً ٌٗ ) افجؤٟ ِٓ فؼٍه ػٓ 

طلاػه ِٓ ٚلذ ثلا٠زٗ ؽزٝ ٚلذ للِٚه ٌٍّشفٝ(. ئما وبٔذ اٌشىٜٛ ِٕن أشٙو أٚ ِٕن 

 رؼوف ٌّبما للَ اٌشقض ٌٍؼالط األْ. ٍٕٛاد ٍغً ِبما ؽظً فٟ ٘نٖ اٌفزوح ٚؽبٚي أْ

ػٕلِب ٠زىٍُ اٌشقض ػٓ لظزٗ ال رؾبٚي أْ رمفي اٌٝ إٌز١غخ إلػطبء هأ٠ه, اعّغ اٌج١بٔبد 

فٟ اٌجلا٠خ ٚؽبٚي أْ رؼطٟ رٍق١ظب ٔٙبئ١ب ألٞ ػوع ػٕل اٌّو٠غ ٌٚىٓ ػّٓ ٘نٖ 

 اٌشى١ٍخ اٌضّب١ٔخ ٟٚ٘:اٌّٛاطفبد 

 :اٍأي اٌشقض أْ ٠ؾلك اٌّٛلغ ٌٍزؼ١١ٓ. فّضال: ئما وبٔذ اٌّشىٍخ ٟ٘ األٌُ  المىقع

الؽع اٌّشىٍخ رّبِب. ػبكح ٠ىْٛ أٌُ اٌوأً ِجّٙب ث١ّٕب اٌٛطف ثأٔٗ ) اٌُ فٍف 

اٌؼ١ٓ, أٚ اٌُ فٟ اٌفه, أٚ فٟ ػظُ اٌغجٙخ( ٘ٛ ٚطف كل١ك ُِٚٙ رشق١ظ١ب. اٍأي 

ٌّىبْ أٚ ٠ٕزشو ِٚب ئما وبْ األٌُ اٌشقض أ٠ؼب ِب ئما وبْ األٌُ ِٛػؼب فٟ ٘نا ا

 ٍطؾ١ب أٚ ػ١ّمب.

 :٠زؼّٓ ٘نا أٚطبف ِؼ١ٕخ ِضً ) ؽبهق, ؽبك, ِإٌُ, ِيػظ,  الىصف أو النىعيت

ٔبثغ( اٍزقلَ رشج١ٙبد أ٠ؼب ِضً ) ً٘ ٠شجٗ اٌلَ فٟ ثواىن اٌمطواْ اٌٍيط ًٚ٘ 

 ٠شجٗ اٌلَ فٟ اٌمٟء ؽؾً اٌمٙٛح(.

 :اٌؼالِبد أٚ األػواع ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي )  ؽبٚي أْ رؾلك و١ّخ الكميت أو الشذة

٠ؾزبط كَ اٌلٚهح اٌغي٠و اٌٝ فٌّ فٛؽ َٔبئ١خ فٟ اٌَبػخ(. ثبٌَٕجخ ٌألٌُ فأٗ 

٠ظؼت رؾل٠ل و١ّزٗ ألٔٗ ١ٌٌ ١ٍئب ٌٍغب٠خ, ٌنٌه ؽبٚي أْ رَبي و١ف ٠إصو األٌُ ػٍٝ 

ؾوان, أٚ اٌفؼب١ٌبد ا١ِٛ١ٌخ. فمل ٠مٛي اٌشقض ٌمل وٕذ ِو٠ؼب ٌٍغب٠خ ٚال أٍزط١غ اٌ

 لل ٠مٛي م٘جذ ٌٍؼًّ طجبؽب ٌىٓ ػلد ٌٍج١ذ ٚم٘جذ اٌٝ اٌَو٠و ِجبشوح. 

 :)ِزٝ ظٙو اٌؼوع ألٚي ِوح؟ ؽلك اٌٛلذ  الىقج ) البذايت, المذة, الخكزار

ٚاٌزبه٠ـ. أٚ وُ اٍزّو ظٙٛه األػواع لجً ِغ١ئه ٌٍفؾض ئْ اإلعبثخ ) ظٙو األٌُ 
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اٌّو٠غ فٟ اٌَّزمجً. فبٌزمو٠و ٠غت  اٌجبهؽخ( ٌٓ رؼٕٟ ٌه ش١ئب ػٕلِب رؼٛك ٌَغً

 أْ ٠ؼُ أٍئٍخ ِضً: 

  المذة وُ اٍزّود األػواع ؟ 

  مخقطعتً٘ وبٔذ صبثزخ أَ رن٘ت ٚرؼٛك؟ 

 الخكزار ً٘ افزفذ رّبِب ٚػبكد ٌٍظٙٛه ثؼل أ٠بَ أٚ أٍبث١غ ؟ 

 :أ٠ٓ وبْ اٌشقض أٚ ِبما وبْ ٠ؼًّ ػٕلِب ثلأد األػواع ثبٌظٙٛه,  الىضع

اٌضٍظ ػٓ ِٚبما ٔزظ ػٕٙب. ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي: ً٘ الؽظذ أٌُ اٌظله ثؼل ئىاٌخ 

 ١ٍبهره أٚ ظٙو ٌٛؽلٖ ثلْٚ ٍجت.

  :العىامل المؤثزة والعىامل المخففت للحالت 

 ِب اٌنٞ ٠غؼً األٌُ أٍٛأ؟ 

  اٌطمٌ أٚ اٌطؼبَ أٚ اٌلٚاء أٚ االٔؾٕبء أٚ ً٘ ٠يكاك اٌٛػغ ٍٛء ٔز١غخ

 اٌزؼت  اٚ فالي ٚلذ ِؼ١ٓ ثب١ٌَٛ أٚ اٌفظً؟

 اٌىّبكاد اٌضٍغ١خ(. -اٌلٚاء -ِب اٌنٞ ٠قفف ِٓ ؽلح اٌّشىٍخ ) اٌواؽخ 

  ِٗٔب ٘ٛ رأص١و أٞ ػالط ِٚبما أفند  ِٓ ػالعبد ِٚب اٌنٞ ٠جلٚ أ

 ٠َؼلن.

 ِ  غ أٞ أػواع أفوٜ ) ىؽ١و اٌؼٛاًِ اٌّوافمخ: ً٘ روافمذ ٘نٖ األػواع

ثٌٟٛ ِغ ؽولخ أصٕبء اٌزجٛي ِزوافمخ ِغ ؽّٝ ٚلشؼو٠وح(. افؾض اٌغٙبى 

 ثبٌؼوع اٌّوافك ا٢ْ ٚال رإفوٖ ِغ فؾض األعٙيح األفوٜ.

  :ئكهان اٌّو٠غ: ؽبٚي أْ رىزشف ِؼٕٝ ِٚفَٙٛ األػواع ثَإاي اٌّو٠غ

اٍبي اٌّو٠غ ثّبما ٠ظٓ ٘نٖ  و١ف رإصو األػواع ػٍٝ فؼب١ٌبرٗ ا١ِٛ١ٌخ؟ 

األػواع  رؼٕٟ ٌٗ ثشىً ِجبشو ٘نا ُِٙ ؽجؼب ألٔٗ ٠ٕجٙه ثبٌمٍك اٌىبِٓ ئما وبْ 

٠ظٓ اٌّو٠غ أْ أػواػٗ رٕنه ثَٛء. ِٓ األًٍٙ أْ رؾفع ٘نٖ األٍئٍخ ثزور١ت 

(. ٚ٘نا ٠َبػلن ػٍٝ رنوو وً إٌمبؽ. ِغ ِالؽظخ أه PQRSTUاألؽوف ) 

  ّو٠غ ٌٍّشىٍخ.رؾزبط أْ رؾلك ئكهان اٌ

اٌّو٠غ: ِب أؽؼون اٌٝ ٕ٘ب؟ ِبما وٕذ رؼًّ ػٕلِب ال ؽظذ مٌه فٟ  .1

 اٌجلا٠خ؟ ِب اٌنٞ ٠غؼٍه رشؼو أٔه أؽَٓ أٚ أٍٛء؟



 الدكتورة: آنا أحمد                                                                        جامعة حماه
 السنة الثانية -كلية التمريض

 مقرر التقييم الصحي

6 
 

اٌى١ّخ أٚ إٌٛػ١خ: و١ف رجلٚ ٌه األػواع أٚ و١ف رشؼو ثٙب؟ وُ ِلٜ  .2

 شلرٙب أٚ فطٛهرٙب؟

 فو؟اٌّىبْ أٚ االٔزشبه: أ٠ٓ ِىبْ اٌّشىٍخ ًٚ٘ رٕزشو ٌّىبْ آ .3

(؟ 10-1ِم١بً اٌشلح: وُ ِلٜ شلح األػواع ) ػٍٝ ِم١بً ِلهط ِٓ  .4

 ًٚ٘ رزؾَٓ أٚ ريكاك ٍٛءا أٚ رجمٝ ػٍٝ ِبٟ٘ ػ١ٍٗ.

 اٌٛلذ: ِزٝ ثلأ اٚي ِوح؟ وُ اٍزّود؟ ًٚ٘ رزىوه ػبكح؟ .5

 ئكهان اٌّو٠غ ٌٍّشىٍخ: ِبما رظٓ أٔٙب رؼٕٟ ٌه؟  .6

ٙب رأص١واد ِزجم١خ ػٍٝ اٌظؾخ اٌؾب١ٌخ, اٌمظخ اٌظؾ١خ اٌَبثمخ: أْ األؽلاس اٌظؾ١خ اٌَبثمخ ٌ -5

وّب أْ اٌّشبوً اٌّوػ١خ اٌَبثمخ رؼطٟ كالئً ٌٍشقض ػٓ و١ف١خ اٍزغبثزٗ ٌٍّوع ٚ ِلٜ 

 ا١ّ٘خ اٌّوع ثبٌَٕجخ ٌٗ.

اٌطفٌٛخ: اٌؾظجخ , إٌىبف, اٌؾظجخ األٌّب١ٔخ, اٌؾّبق, اٌَؼبي اٌل٠ىٟ,   أِواع .1

اٌطفٌٛخ ألْ االِواع اٌشبئؼخ فٟ اٌزٙبة اٌجٍؼَٛ.  ؽجؼب ال رؾبٚي رَغ١ً أِواع 

اٍأي ػٓ األِواع أِواع اٌطفٌٛخ ) ِضً اٌؾظجخ( غ١و شبئؼخ فٟ وجبه آٌَ. 

اٌقط١وح اٌزٟ ٌٙب رأص١واد ٚػٛالت ف١ّب ثؼل ػٕل اٌىجو ) اٌؾّٝ اٌوص٠ٛخ, ؽّٝ 

 فوفو٠ٗ, شًٍ األؽفبي(.

١ٍبهح وَٛه عوٚػ صبلجخ هػٛع هأً ) فبطخ ؽٛاكس  اإلطبثبد ٚاٌؾٛاكس: .2

 روافمذ ِغ غ١بة ٚػٟ( ٚؽوٚق.

األِواع اٌّيِٕخ ٚاٌقط١وح: كاء اٌَىوٞ, اهرفبع رٛرو شو٠بٟٔ, أِواع لٍت, فمو  .3

 كَ ِٕغٍٟ, اػطواثبد طوػ١خ.

 ئلبِخ فٟ اٌّشفٝ:  .4

 اٌَجت                                             ِلح اإللبِخ

 اٌطج١ت اٌّؼبٌظ اٍُ اٌّشفٝ                                     اٍُ

 و١ف ػٌٛغذ اٌؾبٌخ

 اٌؼ١ٍّبد اٌغواؽ١خ اٌّغواح .5

 ٔٛع اٌغواؽخ                               اٍُ اٌَّزشفٝ

 ربه٠قٙب                                     و١ف رؾَٓ اٌّو٠غ

 اٍُ اٌغواػ
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 اٌمظخ إٌَبئ١خ:  .6

 اٌزٟ وبْ ا١ٌٌٛل ف١ٙب ربَ اٌٛالكح  ػلك اٌؾّٛي اٌَبثمخ                        ػلك اٌٛالكاد

      ػلك اإلٍمبؽبد      ػلك اٌٛالكاد اٌزٟ وبْ ف١ٙب ا١ٌٌٛل فل٠غب                                 

     اٌّقبع  ٚاٌٛالكح                                    عٌٕ ٚٚىْ ٚؽبٌخ وً ١ٌٚل                              

 ٌىً ؽًّ غ١و ربَ ٍغً ِلح اٌؾًّ, ٌّٚبما أزٙٝ اٌؾًّ ثبإلٍمبؽ, أٚ اإلعٙبع                          

 اٌٍمبؽبد:  .7

o ٌمبػ اٌؾظجخ 

o إٌىبف 

o اٌقٕبق 

o اٌؾظجخ االٌّب١ٔخ 

o شًٍ االؽفبي 

o ٌمبػ اٌزٙبة اٌىجل 

o ٌمبػ اٌىياى 

o ٟاٌَؼبي اٌل٠ى 

o ٌمبػ اٌّىٛهاد اٌوئ٠ٛخ 

o  إٌٛع ةٌمبػ ؽّٝ إٌيٌخ اٌٛافلح 

ؽلك ربه٠ـ آفو ٌمبػ ٌٍىياى, ٚآفو افزجبه عٍلٞ ًٌٍَ, ٚآفو عوػخ كٚاء 

 ٌألٔفٍٛٔيا.

آفو فؾض ؽجٟ: فؾض ؽجٟ ف١ي٠بئٟ ٍٕٟ, فؾض هؤ٠خ, ٍّغ, رقط١ؾ لٍت  .8

 وٙوثبئٟ, طٛهح شؼبػ١خ ٌٍظله.

اٌؾَب١ٍخ: ؽلك اٌّإهط) كٚاء, ؽؼبَ, ػبًِ رّبً ِضً أٌجَخ, أٚ ٔز١غخ اٌغٛ  .9

ػً اٌزؾََٟ ) ؽفؼ, ؽىخ, ١ٍالْ أٔفٟ, كِبع فٟ اٌؼ١ٓ, طؼٛثخ اٌّؾ١ؾ(. ٚاٌزفب

فٟ اٌزٕفٌ(. ثبٌَٕجخ ٌٍلٚاء ٠غت اٌزفو٠ك ث١ٓ األػواع اٌغبٔج١خ ٌٍلٚاء ٚث١ٓ 

 أػواع اٌزؾٌَ.
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األك٠ٚخ اٌؾب١ٌخ: الؽع األك٠ٚخ اٌّٛطٛفخ ِٓ اٌطج١ت ٚاألك٠ٚخ اٌزٟ رإفن ِجبشوح ِٓ  .10

ٕغ اٌؾًّ, االٍجو٠ٓ, ِٚؼبكاد اٌظ١لٌٟ. اٍأي ػٓ اٌف١زب١ِٕبد, ؽجٛة ِ

اٌؾّٛػخ, ألْ وض١وا ِٓ إٌبً ال ٠ؼزجوْٚ ٘نٖ األك٠ٚخ ثأك٠ٚخ ِّٙخ. ٚثبٌَٕجخ ٌىً 

كٚاء الؽع: االٍُ, اٌغوػخ, ِٚٛػل اٌلٚاء, ٚاٍأي اٌشقض وُ ِوح رأفن ٘نا  

 اٌلٚاء فٟ ا١ٌَٛ؟ ٌّبما رأفن ٘نا اٌلٚاء؟ ِٕٚن ِزٝ رأفن ٘نا اٌلٚاء؟

 القصت العائليت: -6

اٍأي ػٓ اٌؼّو ٚاٌظؾخ, أٚ ػّو ٍٚجت ِٛد األلبهة ِضً األً٘, األعلاك , اإلفٛح. ٘نٖ 

اٌّؼٍِٛبد ٌٙب أ١ّ٘خ ٚهاص١خ ثبٌَٕجخ ٌٍّو٠غ. اٍأي ػٓ أفواك اٌؼبئٍخ اٌموث١١ٓ أ٠ؼب ِضً 

 اٌشو٠ه ٚاألٚالك. ٚعٛك أٞ ِوع ِؼل, أٚ رأص١و ِوع أؽل أفواك اٌؼبئٍخ ػٍٝ ٘نا اٌشقض.

ػٓ أٞ لظخ ػبئ١ٍخ ٌّوع لٍجٟ: اهرفبع رٛرو شو٠بٟٔ, أٚ أم٠بد كِبغ١خ,  اٍأي ثشىً ِؾلك

كاء ٍىوٞ, أِواع ك٠ِٛخ, أِواع فج١ضخ, فمو كَ ِٕغٍٟ, اٌزٙبة ِفبطً هص١بٟٔ, رؾٌَ, 

ثلأٗ, وؾ١ٌٛخ, أِواع ػم١ٍخ, أِواع طوػ١خ, أِواع فٟ اٌى١ٍخ, اًٌَ, اهٍُ شغوح 

 بد ثشىً ٚاػؼ.ٌٍؼبئٍخ أٚ هٍُ ٚهاصٟ ٌزؾل٠ل ٘نٖ اٌّؼٍِٛ

 اسخعزاض أجهزة الجسم:  -7

 ٠زؼّٓ اٍزؼواع أعٙيح اٌغَُ ِب ٠ٍٟ: 

 رم١١ُ اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ اٌؾب١ٌخ ٚاٌَبثمخ ٌىً عٙبى ِٓ أعٙيح اٌغَُ. -

 اٌزأول ِٓ ٚعٛك ث١بٔبد أٚ ِؼٍِٛبد ِؾنٚفخ -

 رم١١ُ ِّبهٍبد اٌزضم١ف اٌظؾٟ. -

o  .َ٠ّٚىٓ أْ ٠قزٍف ٘نا اإلعواء ٚفمب ٠زُ ئعواء اٌفؾض اٌغَّبٟٔ اٌىبًِ ثلأ ِٓ اٌوأً اٌٝ اٌمل

ٌَٓ اٌفوك, ٚشلح اٌّوع, ٚرفؼ١الد اٌفبؽض, ِٚٛلغ اٌفؾض, ٚأ٠ٌٛٚبد ٚئعواءاد اٌّشفٝ. 

 ِٓ ػلك ألً ئٌٝ رإكٞ ٚفؼبٌخ ِٕٙغ١خ ٚاٌفؾض اٌغَّبٟٔ ثطو٠مخ  اٌظؾٟ اٌزم١١ُ ئعواء ٠زُ ٌنٌه

 رَغً فمؾ األػواع األوضو ش١ٛػب ٌىً عٙبى ِٓ أعٙيح اٌغَُ. .اٌّو٠غ ؽبٌخ فٟ اٌزغ١١واد

o  ٚػٕل رَغ١ً اٌّؼٍِٛبد ٠غت رغٕت وزبثخ وٍّخ ٍٍجٟ ثؼل فؾض وً عٙبى. ٠َغً فمؾ ٚعٛك أ

 ػلَ ٚعٛك أػواع.

o  .٠غت أْ رىْٛ اٌمظخ ِوويح ػٍٝ ألٛاي اٌّو٠غ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌشقظ١خ 

ِخ: رزؼّٓ اٌٛىْ اٌؾبٌٟ )ىائل , ٔبلض ٔز١غخ اٌؾ١ّخ أٚ ػٛاًِ أفوٜ(, ١خ اٌؼباٌؾبٌخ اٌظؾ .1

 اٌزؼت, اٌؼؼف, اٌٛ٘ٓ اٌشل٠ل, ؽّٝ, لشؼو٠وح, رؼوق ١ٌٍٟ.
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أٚ رغ١واد فٟ اٌٍْٛ,  ؽبٌخ اٌغٍل: ٚعٛك لظخ ِوػ١خ ٌّوع ٌغٍلٞ: اوي٠ّب, طلف, رظجغبد .2

 رغ١و فٟ شىً اٌٛؽّخ, عفبف ىائل, أٚ هؽٛثخ, ؽىخ, ولِبد, أٚ ؽفؼ. 

اٌشؼو ٚاألظبفو: رَبلؾ فٟ اٌشؼو ؽل٠ش ٚرغ١و فٟ اٌٌٍّّ. رغ١و فٟ شىً األظبفو ٚاٌٍْٛ  .3

 ٚاٌٙشبشخ.

 اٌوأً: أٞ طلاع شل٠ل ِزىوه غ١و ػبكٞ, أٞ هع ػٍٝ اٌوأً, غشٟ أٚ كٚاه. .4

اٌوؤ٠خ, ٔمض ِغبي اٌوؤ٠خ, ػجبث١خ فٟ اٌوؤ٠خ, اٌوِل, اٌُ فٟ اٌؼ١ٕ١ٓ,  اٌؼ١ٕبْ: طؼٛثخ فٟ .5

 اىكٚاط اٌوؤ٠خ, هؤ٠خ ِؼبػفخ, اؽّواه, أٚ رٛهَ أٚ كِبع أٚ فوٚط ل١ؼ طل٠لٞ, ٍبك.

 األمٔبْ: اٌُ فٟ األم١ٔٓ, ١ٍالْ ِٓ األمْ ِغ ٚطف ٘نا ا١ٌَالْ, ؽ١ٕٓ أٚ كٚاه ك١ٍ٘يٞ. .6

ٚطف ٘نا ا١ٌَالْ, ىوبَ شل٠ل ِزىوه, غ١و ػبكٞ, أٌُ فٟ  األٔف ٚاٌغ١ٛة: ا١ٌَالْ األٔفٟ ِغ .7

 اٌغ١ٛة, أَلاك فٟ األٔف, هػبف, ؽَب١ٍخ, أٚ ؽّٝ, اٚ رغ١و فٟ ؽبٍخ اٌشُ.

اٌفُ ٚاٌؾٕغوح: اٌُ فٟ اٌفُ, اٌزٙبة ِزىوه فٟ اٌجٍؼَٛ, ٔيف فٟ اٌٍضخ, اٌُ فٟ األٍٕبْ, آفخ فٟ اٌفُ  .8

 ٛد, اٍزئظبي ٌٛى, رغ١و فٟ ؽبٍخ اٌزنٚق.أٚ اٌٍَبْ, ػَوح ثٍغ, طو٠و أٚ رغ١و فٟ اٌظ

اٌولجخ: أٌُ رؾلك اٌؾووخ, ٚعٛك وزً أٚ رٛهَ, ػمل ٌّف١خ ِإٌّخ أٚ ِزؼقّخ, ػقبِخ فٟ اٌغلح  .9

 اٌلهل١خ.

لظخ ِوػ١خ ٌّوع فٟ اٌضلٞ, أٞ  اٌضل١٠ٓ: أٌُ, ٚعٛك وزً, ئفواىاد ِٓ اٌؾٍّز١ٓ, ؽفؼ, .10

 عواؽخ فٟ اٌضل١٠ٓ.

 أٚ أزفبؿ, أٚ ؽفؼ.اإلثط١ٓ: ٚعٛك أٌُ, أٚ وزً ,  .11

ٚعٛك لظخ ِوػ١خ ٌّوع فٟ اٌوئخ ) هثٛ, أزفبؿ هئخ, اٌزٙبة لظجبد ِيِٓ, اٌغٙبى اٌزٕفَٟ:  .12

أٚ طٛد ػبٌٟ أصٕبء اٌزٕفٌ, لظٛه فٟ اٌزٕفٌ, ماد هئخ, ًٍ(. أٌُ طلهٞ أصٕبء اٌزٕفٌ, ٚى٠ي, 

 ٍؼبي, لشغ ) ٌٛٔٗ, ٚو١ّزٗ(, ٔفش كِٛٞ, اٌزؼوع ٌّٛاك ٍِٛصخ أٚ ٍبِخ.

اٌغٙبى اٌمٍجٟ اٌٛػبئٟ: أٌُ فٍف اٌمض, أٚ أِبَ اٌمٍت, شؼٛه ثبٌقفمبْ, اىهلبق, طؼٛثخ فٟ   .13

اٌزٕفٌ أصٕبء اٌغٙل ) ؽلك شلح اٌغٙل ِضبي مٌه: طؼٛك ػلح كهعبد, اٌّشٟ ِٓ اٌىوٍٟ اٌٝ 

اٌؾّبَ أٚ فمؾ اٌىالَ(. ىٌخ اػطغبػ١ٗ, ػَوح رٕفٌ ١ٍ١ٌخ اشزلاك٠ٗ, ثٛاي ١ٌٍٟ, ٚمِبد, لظخ 

 ٌٕفقبد فٟ اٌمٍت, اهرفبع رٛرو شو٠بٟٔ, أِواع لٍج١خ شو٠ب١ٔخ, فمو كَ. ِوػ١خ
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اٌغٙبى اٌٛػبئٟ اٌّؾ١طٟ: ثوٚكح فٟ األؽواف, فله, ر١ًّٕ, ٚمِبد فٟ اٌَبل١ٓ ) ٚلذ ظٙٛه٘ب  .14

فالي ا١ٌَٛ(, رغ١و ٌْٛ ا١ٌل٠ٓ أٚ اٌمل١ِٓ ) اؽّو ِيهق, شبؽت(, كٚاٌٟ ٍبل١ٓ, ػوط ِزمطغ, 

 موؽبد.اٌزٙبة ٚه٠ل فضوٞ ِغ ر

اٌغٙبى اٌّؼلٞ اٌّؼٛٞ: اٌش١ٙخ, ػلَ رؾًّ اٌطؼبَ, ػَوح اٌجٍغ, اٌؾّٛػخ, ػلَ ٘ؼُ اٌطؼبَ  .15

ثشىً ع١ل, األٌُ اٌّزوافك ِغ اٌطؼبَ, آالَ ثط١ٕخ أفوٜ ) ؽّٛػخ ِؼل٠خ ِٚو٠ئ١خ ِغ رغشإ 

ؽبِؼٟ(, غض١بْ ٚئل١بء ) ٚطفٗ( لٟء كِٛٞ, لظخ ٌّوع ثطٕٟ) لوؽخ ِؼل٠خ وجل٠خ أٚ ِواهح, 

بْ, اٌزٙبة ىائلح كٚك٠خ, لٌْٛٛ ػظجٟ(, غبىاد, رٛارو اٌجواى, أٞ رغ١واد ؽل٠ضخ, طفبد ٠ول

 ٔٛا١ٍو(. -اٌجواى, اإلَِبن أٚ اإلٍٙبي, ثواى ىفزٟ, ٔيف ِٓ اٌشوط, ؽبٌخ اٌَّزم١ُ ) ثٛا١ٍو

زجٛي( اٌغٙبى اٌجٌٟٛ: اٌزىواه أٚ اٌزٛارو, اٌيؽ١و, اٌجٛاي ا١ٌٍٍٟ ) ػلك ِواد االٍز١مبظ فٟ ا١ًٌٍ ٌٍ  .16

ػَوح اٌزجٛي, ى٠بكح و١ّخ اٌجٛي أٚ ٔمظبٔٗ, طؼٛثخ أصٕبء اٌزجٛي ثَجت رؼ١ك ِغوٜ اٌجٛي, ٌْٛ 

اٌجٛي ) ػىو, أٚ ٚعٛك ث١ٍخ ك٠ِٛخ(, اٌٌٍَ اٌجٌٟٛ, لظخ ِوػ١خ ٌّوع ثٌٟٛ ) أِواع اٌى١ٍخ: 

جٓ, ؽظ١بد فٟ اٌى١ٍخ, اٌزٙبة فٟ اٌّغوٜ اٌجٌٟٛ, أِواع اٌجوٍٚزبد(, اٌُ فٟ اٌقبطوح, اٌّغ

 إٌّطمخ فٛق اٌؼبٔخ, أٌُ أٍفً اٌظٙو.

اٌغٙبى اٌزٕبٍٍٟ اٌنووٞ: أٌُ فٟ اٌمؼ١ت, أٌُ فٟ اٌقظ١خ, ئفواىاد ِٓ اٌمؼ١ت, وزً أٚ لوؽخ,  .17

 فزك ئهثٟ.

اٌلٚهح اٌشٙو٠خ ) ٚلذ اٌجٍٛؽ آفو كٚهح ؽّض١خ, اٌفزواد اٌزٛارو, أٞ اٌغٙبى اٌزٕبٍٍٟ األٔضٛٞ:  .18

جً اٌطّش, أٚ ػَوح اٌطّش, اٚ ٔيف ل١ًٍ أصٕبء اٌطّش(, أمطبع ؽّضٟ, اٚ ٔيف ؽّضٟ, أٌُ ل

ؽىخ ِٙج١ٍخ, ١ٍالْ ِٙجٍٟ, ٚلذ ؽلٚس ٍٓ ا١ٌأً, أٞ أػواع ٚػالِبد ٌَٓ ا١ٌأً, ٔيف ٍٓ 

 ا١ٌأً.

اٌظؾخ اٌغ١َٕخ: اٌؼاللخ ِغ اٌشو٠ه ِزؼّٕخ اٌغّبع, ف١ّب ئما ِفب١ُ٘ اٌغٌٕ ِوػ١خ ٌٍّو٠غ   .19

غ١واد فٟ االٔزظبة, أٚ اٌمنف ٌٍنوو, اٍزقلاَ ِٛأغ ٚاٌشو٠ه, أٞ ػَوح عّبع ٌٍّوأح, ٚأٞ ر

ٌل٠ٗ ِوع  اٌؾًّ, ً٘ ؽو٠مخ ِٕغ اٌؾًّ ِوػ١خ, ًٚ٘ اٌشقض ِلهن ٌٍؼاللخ ِغ اٌشو٠ه اٌنٞ

ِٕزمً ثبٌغٌٕ ) اٌزٙبة اإلؽ١ًٍ ثبٌّىٛهاد اٌج١ٕخ, اٌّزلصواد, االٚهاَ اٌمٕج١ط١خ اإلفؤغ١خ, 

 اإل٠لى(.

ً٘ ٠ٛعل اٌغٙبى اٌؼؼٍٟ ا١ٌٙىٍٟ: لظخ ِوػ١خ ٌالرٙبة اٌّفبطً, أٚ ِوع إٌموً.   .20

فٟ اٌّفبطً أٌُ, ر١جٌ رٛهَ) رؾل٠ل اٌّٛلغ ٚؽج١ؼخ اإلٔزشبه( رشٖٛ ٚرؾلك فٟ اٌؾووخ, 

طٛد أصٕبء ؽووخ اٌّفبطً؟ ً٘ ٠ٛعل فٟ اٌؼؼالد رشٕظ ػؼف ِٚشبوً فٟ اٌّشٟ 
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ٙو أٌُ ) رؾل٠ل اٌّٛلغ ٚاالٔزشبه اٌٝ أٚ ِشبوً فٟ اٌٛىْ. ً٘ ٠ٛعل أٍفً اٌظ

ألٌُ أٍفً اٌظٙو أٚ أمواص األؽواف(, ا١ٌجٍٛخ ٚرؾلك اٌؾووخ أٚ اٌمظخ اٌّوػ١خ 

 فمواد؟

اٌغٙبى اٌؼظجٟ: اٌمظخ اٌّوػ١خ ٌٕٛثبد طوػ١خ, ٍىزخ كِبغ١خ, اإلغّبء, فملاْ   .21

ْ, ٚثبٌَٕجخ اٌناووح, ثبٌَٕجخ ٌٍٛظ١فخ اٌؾوو١خ : اٌؼؼف, هعفبْ, شًٍ, ِشبوً فٟ اٌٛى

ٌٍٛظ١فخ اٌؾ١َخ: اٌقو ٚإًٌّ. ثبٌَٕجخ ٌإلكهان: ِشبوً فٟ اٌناووح ) اٌمو٠جخ ٚاٌجؼ١لح 

ػلَ اٌزٛعٗ(. ثبٌَٕجخ ٌٍؾبٌخ ٌٍؼم١ٍخ: أٞ رٛارو أٚ رغ١واد فٟ اٌّياط, أٚ االوزئبة أٚ 

 لظخ ِوػ١خ إلػبلخ ػم١ٍخ.

ؽلٚس ولِبد, ؽ١خ, اٌغٙبى اٌلِٛٞ: ا١ًٌّ ٌٍٕيف ِٓ اٌغٍل أٚ ِٓ األغش١خ اٌّقب  .22

 رؼقُ فٟ اٌؼمل اٌٍّفب٠ٚخ, اٌزؼوع ٌّٛاك ٍبِخ أٚ ألشؼخ, ٔمً كَ ٚاالهرىبً إٌبرظ ػٕٗ.

اٌغٙبى اٌغلٞ اٌظّبٚٞ: اٌمظخ اٌّوػ١خ ٌلاء اٌَىوٞ, أٚ أػواع ٍىو٠خ ) ى٠بكح   .23

و١ّخ اٌجٛي ٚعفبف اٌفُ ٚا١ًٌّ ٌشوة اٌّبء(, لظخ ٌّوع فٟ اٌغلح اٌلهل١خ, ػلَ رؾًّ 

ح ٚاٌجوٚكح, رغ١و فٟ ٌْٛ اٌغٍل أٚ ٍَِّٗ, رؼوق ىائل, اٌؼاللخ ث١ٓ اٌش١ٙخ اٌؾواه

 ٚاٌٛىْ, رٛىع شؼو غ١و ؽج١ؼٟ, رٛرو, اهرؼبُ, اٌؾبعخ اٌٝ ِؼبٌغخ ٘و١ِٔٛخ.

 رغ١و اٌٛػغ اٌٛظ١فٟ ِزؼّٕب فؼب١ٌبد اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ: -8

 بة اٌّوع.٠م١ٌ رمل٠و اٌٛػغ اٌٛظ١فٟ, ٚللهح اٌشقض ػٍٝ اٌوػب٠خ اٌنار١خ فٟ ؽبي غ١

 فؼب١ٌبد اٌؾ١بٖ ا١ِٛ١ٌخ ِضً: اٌؾّبَ, اٌٍجبً, اٌن٘بة ٌٍؾّبَ, األوً ٚاٌّشٟ.ٚفٟ وً  -

أٚ اٌفؼب١ٌبد اٌزٟ ٠ؾزبط ا١ٌٙب ٌٍؾ١بح اٌَّزمٍخ ِضً: رٕظ١ف إٌّيي, اٌزَٛق, اٌطجـ,   -

اٌىٛٞ, اٍزقلاَ اٌٙبرف, رلث١و أِٛه اٌّؼ١شخ اٌّب١ٌخ, اٌغناء, اٌؼاللبد االعزّبػ١خ, 

االكهان اٌنارٟ, ٚو١ف١خ اٌّٛاعٙخ, ٚاٌج١ئخ إٌّي١ٌخ رمل٠و اٌٛػغ اٌٛظ١فٟ, ٚاألكٚاد 

ٌزظ١ٕف اٌٛظ١فٟ ع١ّؼٙب رَبػل فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزشق١ض اٌزٟ رإول ػٍٝ ا

 اٌزّو٠ؼٟ.

اٍزقلاَ أكاح ل١ب١ٍخ ػٓ رمل٠و اٌٛػغ اٌٛظ١فٟ ٚئوّبي اٌمظخ اٌظؾ١خ. رم١ٌ ٘نٖ  -

األكاح ثشىً ِٛػٛػٟ ؽبٌخ اٌشقض اٌٛظ١ف١خ اٌؾب١ٌخ ٚروالت أٞ رغ١واد فالي 

اٌمظخ اٌظؾ١خ  ِٛعٛكح فٟأٍئٍخ رمل٠و اٌٛػغ اٌٛظ١فٟ ٠غت أْ رىْٛ اٌٛلذ. 

اٌم١ب١ٍخ, رإِٓ ٘نٖ األٍئٍخ ِؼٍِٛبد ػٓ ّٔؾ اٌؾ١بح ٚؽج١ؼخ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ 

ٌٍشقض, ٚثبػزجبه أْ ثؼغ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ فبطخ ٍٚو٠خ ٌٍشقض فاْ ٘نٖ 
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األٍئٍخ رَأي ثشىً ِزأفو فٟ اٌّمبثٍخ ثؼل أْ ٠طّئٓ اٌشقض أٚ اٌّو٠غ ٠ٚوربػ 

 اٌفبؽض. ٘نٖ األٍئٍخ رشًّ:

 ٌناد أٚ اإلكهان ٌٍناد: اٌزؼ١ٍُ ) آفو شٙبكح ؽظً ػ١ٍٙب اٌشقض(اؽزواَ ا 

 .اٌؾبٌخ اٌّب١ٌخ: ً٘ اٌلفً ِٕبٍت ٌّٕؾ اٌؾ١بح أٚ ا٘زّبِبد اٌظؾخ 

 .اال٠ّبْ ٚاٌم١ُ: اٌّّبهٍبد اٌل١ٕ٠خ ٚاكهان اٌشقض ٌمٛرٗ اٌشقظ١خ 

  األٔشطخ/ اٌزّبه٠ٓ: ٍِف وبًِ ػٓ أٔشطخ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٠َأي اٌشقض

٠ِٛٗ؟ ِالؽظخ اٌملهح ػٍٝ اٌم١بَ ثبألٔشطخ ا١ِٛ١ٌخ ً٘ ٟ٘ و١ف ٠ّؼٟ 

ثشىً َِزمً أَ ٠ؾزبط اٌٝ َِبػلح ثبإلؽؼبَ, ٚاٌٛلٛف, أٚ طؼٛك اٌلهط, 

اٍزقلاَ ووٍٟ ِزؾون أٚ ٍٚبئً َِبػلح فٟ اٌؾووخ. رَغً أ٠ؼب أٔشطخ 

ٚلذ اٌفواؽ ّٚٔٛمط اٌزّبه٠ٓ ) ٔٛػٙب ِملاه٘ب ثشىً ٠ِٟٛ أٚ أٍجٛػٟ, 

 ١خ ِٚوالجخ اٍزغبثخ اٌغَُ ٌٍزّبه٠ٓ(.ِوالجخ اٌؾّ

  إٌَٛ ٚاٌواؽخ: ؽو٠مخ إٌَٛ ٚاٌم١ٌٍٛخ أصٕبء إٌٙبه, اٍزقلاَ أٞ ٍٚبئً رَبػل

 ػٍٝ إٌَٛ.

  ٟاٌغناء/ ؽوػ اٌفؼالد: ٍغً اٌؾ١ّخ اٌغنائ١خ ) وً اٌطؼبَ ٚاٌّوؽجبد اٌز

ٍبػخ االف١وح, ًٚ٘ ٘نٖ اٌمبئّخ رإفن فٟ وً األ٠بَ,  24أفن٘ب اٌشقض فٟ 

٠غت ٚطف ػبكاد اٌغناء ٚاٌش١ٙخ ٌٍطؼبَ ٠َأي اٌشقض ِٓ ٠شزوٞ ٌٗ 

اٌطؼبَ؟ ً٘ ِظوٚفٗ اٌّبٌٟ وبفٟ ٌطؼبِٗ؟ ِٓ ٠زٛاعل ِؼٗ ػٍٝ ٚعجبد 

و١ّخ اٌّىبفئ١ٓ  اٌطؼبَ؟ ٚعٛك ؽَب١ٍخ ِٓ اٌطؼبَ أٚ ػلَ رؾًّ اٌطؼبَ,

اٌّأفٛمح فٟ ا١ٌَٛ ) لٙٛح, شبٞ, وٛال(, ٠َأي أ٠ؼب ػٓ ػبكاد اٌزغٛؽ 

ٚاٌزجٛي ٚف١ّب ئما وبْ ٕ٘بن ِشبوً أصٕبء االٔزمبي اٌٝ اٌؾّبَ, أٚ ٠َزقلَ 

 ١ٍِٕبد, أٚ عٛك ٌٍٍ.
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 الفحص الجسماني:

 ٌّؾخ ػٓ ؽ١بح اٌّو٠غ: -

 -هلُ اٌغوفخ, ٚاٌَو٠و -هلُ اٌٙبرف -اٌغ١َٕخ -اٌغٌٕ ) موو , أضٝ( -اٌؼّو -األٍُ

 ربه٠ـ اٌلفٛي. -اٌلفٛياٌزشق١ض ػٕل 

 اٌزبه٠ـ اٌطجٟ: -

 -ً٘ ٠ٛعل ؽَب١ٍخ -اٌؼالط اٌّأفٛم -األِواع اٌَبثمخ -اٌؼ١ٍّبد اٌطج١خ اٌَبثمخ

 اٌؾٛاكس ٚاإلطبثبد.

 اٌزبه٠ـ اٌّوػٟ اٌؾبٌٟ: -

اٌؼٛاًِ  -ِىبْ اٌّشىٍخ ثبٌزؾل٠ل -ثلء األػواع ثبٌزله٠ظ,  -ِزٝ ثلأد االػواع

ِب ٍجت ؽؼٛه  -رقف١فٙب. اٌّشبوً اٌّظبؽجخ اٌزٟ رإكٞ اٌٝ ئصبهح اٌّشىٍخ أٚ

 ِٓ أؽؼوٖ اٌٝ اٌّشفٝ ٚو١ف. -اٌّو٠غ ٌٍّشفٝ

 َِزٜٛ ٔشبؽ اٌّو٠غ:  -

٠زؾون ٌٛؽلٖ , ٠زؾون ثَّبػلح, ٠زؾون ِٓ اٌَو٠و اٌٝ اٌىوٍٟ فمؾ, ٠زؾون فٟ 

اٌَو٠و فمؾ, ال ٠زؾون, أكاح اٌّشٟ ا١ٌِٟٛ ) ال ٠ؼزّل ػٍٝ َِبػلح(, اٌطٛي, ث١ٕخ 

َِزم١ُ(, اٌّش١خ ) ِزؼبْٚ فٟ  -وج١و(, ا١ٌٙئخ ) ِٕؾٕٟ–ٍٚؾ  -غ١واٌغَُ ) ط

 ٍٍجٟ(. -اٌؾووخ, غ١و ِزؼبْٚ( إٌظبفخ اٌشقظ١خ, اٌٍَٛن ) ِزؼبْٚ

 رٕبٍك اٌوأً ِغ اٌغَُ -اٌؾغُ –اٌشىً  اٌوأً:  -

 اٌؼ١ٕ١ٓ: اؽّواه, أزفبؿ ٚ ئفواىاد فبهعخ ِٕٙب ) اٌفؾض ثّٕظبه اٌؼ١ٓ(. -

 , صمت ثطجٍخ األمْ ) اٌفؾض ثّٕظبه األمْ(األم١ٔٓ: ٚعٛك ئفواىاد  -

 األٔف: ٚعٛك ئفواىاد , ٚهَ غشبئٟ ِقبؽٟ, ٚػؼ١خ األٔف ثقؾ َِزم١ُ -

 اٌؾٍك: ٚعٛك لوؽخ , رًَٛ األٍٕبْ , رؼقُ اٌٍضخ , رٍْٛ غ١و ؽج١ؼٟ -

 اٌولجخ: ٚػغ اٌؾٕغوح , شىٍٙب , اٌغلك اٌٍّفب٠ٚخ  ٚاٌغلح اٌلهل١خ اٌشو٠بْ اٌَجبرٟ  -

األطبثغ, رغ١و شىٍٙب, رمؼو األطبثغ, ٔيف ثغيء طغ١و ٚاؽّواه  ا١ٌل: رجموؽ -

 ثواؽخ ا١ٌل , اهرؼبُ, فوؽ أزفبؿ , ئػبلخ عَل٠خ فٟ ا١ٌل.
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ٚاػٟ ثؼغ  –غ١و ٚاػٟ  -ٚاػٟ –َِزٜٛ اٌٛػٟ  اٌغٙبى اٌؼظجٟ اٌّوويٞ:  -

اٌشٟء, اٌزٛعٗ ) ٚاػٟ ٌٍٛلذ ٚاٌّىبْ ٚاٌيِبْ ٚاألشقبص(, اٌناووح ) ١ٍٍُ, 

فملاْ ماووح ِإلذ, فملاْ ماووح كائُ, أ٘جً(, ؽووخ األؽواف ) شًٍ, ٠أفن ػالط, 

ػؼف روو١ي  -ِزٛاىْ -َِزغ١ت ألٞ رٕج١ٗ ِإٌُ, فؾض اٌؾووخ اٌؼؼ١ٍخ ) ِزؼبْٚ

اٌُ ِغ اٌفؾض, ٠فُٙ ِٓ ؽٌٛٗ(,  -ًٍِّٛفؾض االؽَبً )  اٌؼؼالد اٌؾوو١خ(,

 -ِزفبػٍخ –رؼضو أٚ رأرأح(, ؽللخ اٌؼ١ٓ) ِزَب٠ٚخ  -اٌىالَ ) ٚاػؼ, والَ ِزلافً

 اٌؾغُ (.

األػظبة: كٚفخ, ئغّبء, رشٕظ, هػشخ, ر١ًّٕ, رؼت, فًٍ فٟ ١٘ئخ اٌغَُ أصٕبء  -

 اٌٛلٛف, ػَو اٌىالَ, فًٍ فٟ اٌزؾىُ ثبٌؼؼالد.  

اٌل٠ِٛخ: طفبد كلبد اٌمٍت ) ى٠بكح فٟ ػوثبد اٌمٍت, ثؾء عٙبى اٌمٍت ٚاألٚػ١خ  -

ػوثبد اٌمٍت, ِؼلي ٔجغ ؽج١ؼٟ( , اإل٠مبع ) ِٕزظُ, غ١و ِٕزظُ(, اٌغٛكح ) 

(, عٛكح األٚػ١خ 4, ئؽَبً وبًِ 3, ِٕقفغ 2, ػؼ١ف 1طفو , غبئت 

ٚاألٚهكح ) ١ٍّىخ, ِؼوعخ, ٔبػّخ, ِطبؽ١خ(, ِٛاطفبد ػغؾ اٌلَ) ػبٌٟ, 

 ؼٟ(.ِٕقفغ, ؽج١

اىهلبق فٟ اٌغَُ  -اىهلبق ثأؽواف األطبثغ -ٚػؼ١خ اٌغٍل: ٌْٛ اٌغٍل ) شبؽت -

 -ٌْٛ ثوٚٔيٞ (, اٌؾواهح ) ٍقٛٔخ , كافء, ثوٚكح( هؽٛثخ اٌغٍل) عبف -وٍٗ

ٔلٞ(, اٌّىبْ ِيهق ِغ اٌؼوة , ٚعٛك ولِخ أٚ غ١بثٙب, ٍو٠بْ  -ِزؼوق -هؽت

 –صب١ٔخ  2ثبٌؼغؾ ػٍٝ اٌغٍل ٌّلح  اٌلَ ثبالٚػ١خ وبفٟ, افزجبه اٌشؼ١واد اٌل٠ِٛخ )

رؼغو األطبثغ ) ِٛعٛك, غبئت(, أطٛاد اٌمٍت ) األٚي, صب١ٔخ(,  2أوضو ِٓ 

 اٌضبٟٔ(.

فؾ اٌؼّٛك اٌفموٞ) فؾ  –اٌغٙبى اٌزٕفَٟ:  شىً اٌظله ) ِٕزظُ اٍطٛأٟ(  -

ؽج١ؼخ اٌزٕفٌ ) رجلٚ ػ١ٍٗ ػالِبد  -َِزم١ُ ٌٍؼّٛك اٌفموٞ, رؾلة, ثوٚى اٌظٙو(

ال رظٙو ػ١ٍٗ ػالِبد اٌغٙل(, رٕفٌ رٍمبئٟ ػفٛٞ , طٛد اٌزٕفٌ ) ٚاػؼ  اٌغٙل,

ٚطبفٟ ػٍٝ وبًِ اٌَبؽخ اٌوئ٠ٛخ, ِزَبٚٞ, ؽمطمخ, طف١و(, رّلك اٌظله, وؾخ 

 ثٍغُ, ثظبق كِٛٞ, أٌُ ثبٌظله, ئفواىاد ِٓ األٔف.
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 اٌغٙبى اٌٙؼّٟ:  ثبٌَٕجخ ٌٍجطٓ )ٚعٛك آصبه ػ١ٍّخ فزك , ٚظٙٛه أٚهكح ِزّلكح (, -

طٛد األِؼبء, ٌٌّ اٌجطٓ ثب١ٌل ) ؽو٠خ , ِٕزفقخ, ِإٌّخ(, ؽووخ األِؼبء ) 

ِزىوهح ِٛاطفبرٙب(, اٌش١ٙخ ٌٍطؼبَ, ؽولخ ثبٌّؼلح, ػَو ثٍغ, ثٍغ ِإٌُ, غض١بْ, 

 لٟء ِلِٝ, رغشإ.

اٌغٙبى اٌجٌٟٛ: ِٛاطفبد اٌجٛي, اٌى١ّخ, ؽج١ؼخ ػ١ٍّخ اٌزجٛي, و١ّخ اٌَٛائً اٌلافٍخ  -

 َطوح أْ ٚعلد.ٚاٌقبهعخ, ٔٛع اٌم

اٌغٙبى اٌغشبئٟ اٌغٍلٞ: ٌْٛ اٌغٍل) ؽج١ؼٟ, شبؽت, ِؾّو ِيهق أٚ ِظفو( ٌْٛ  -

ِٛاطفبد ؽج١ؼخ اٌغٍل ) ع١ل , ػؼ١ف( ؽبٌخ اٌزغفبف )  -األظبفو ) شبؽت ِيهق(

 ػؼ(, ؽبٌخ اٌؼغؾ ػٍٝ اٌغٍل, ٚعٛك أٞ ػ١ٍّبد ٍبثمخ.ٚاػؼ , غ١و ٚا

 ٚعٛك ولِبد ٔيف١خاٌغٙبى اٌلِٛٞ: فمو كَ ) ٔٛػٗ ٚػالعٗ(,  -

اٌغٙبى اٌؼؼٍٟ ا١ٌٙىٍٟ: ؽووخ اٌّو٠غ, لٛح اٌؼؼالد, ؽغّٙب, ؽبٌخ اٌّفظً )  -

 ِزأٌُ ِزظٍت ِٕزفـ( , اٌؼؼالد ) رشٕظ, رمٍض(

 إٌٛاؽٟ ) إٌف١َخ ٚاٌل١ٕ٠خ(. اٌؾبٌخ إٌف١َخ ٌٍّو٠غ: اٌقبطخ ٚاالعزّبػ١خ,  -

 

 انخهج المحاضزة




