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 مقدمة 
ممثلة بوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة اهتمامًا خاصًا في  المملكة األردنية الهاشميةحكومة تولي 

وذلك عن طريق توفير بيئة ، وزيادة قدرتهم على التعلم ،كل  ما من شأنه تحسين صحة الطلبة
من البرامج واألنشطة الوقائية التي تعمل على غرس  مدرسية صحية آمنة لهم، وكذلك تنفيذ العديد

كسابهم أنماط حياة صحية لديهمالمفاهيم الصحية   .وا 
 

إن السلوك الجيد هو عنوان التقدم والحضارة، ويقاس تقدم األمم بقدر ما يتحلى به أبناؤها من 
 األخالق الحميدة والقيم الكريمة، وقد قال الشاعر احمد شوقي:

 
 م األخالق ما بقيت   ****   فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا "األم " إنما  
 

نسان المتحضر في جميع مجاالت الحياة، في البيت، في الشارع، ل امن أهم السلوكات وتعد النظافة 
وفي المدرسة، فهي سلوك مكتسب نتعلمه نتيجة للتربية التي ننشأ ونتربى عليها وركيزة أساسية 

 .للمكانالنظافة مدى جمال وحضارة المظهر الطبيعي والبيئي  عكستللوقاية من األمراض، كما 
 

ومن هنا جاء هذا الدليل الذي يهدف إلى تزويد معلمي الصحة المدرسية في المدارس بقدر كاف من 
في مجال النظافة والصحة، مما يسهم في تحسين نمط حياة الطلبة من خالل غرس المفاهيم  المعرفة

ذهانهم، وتحقيق الهدف السلوكي الذي يتيح لهم القدرة على أية السليمة في الصحية واألنماط السلوك
 اختيار األفضل بما يناسب صحتهم ورفاهيتهم.

 
وقددد روعددي فددي هددذا الدددليل التسلسددل المنطقددي لوحداتدده التددي اشددتملت علددى توضدديح األسددس العامددة 

ية، وبيان األمراض التدي يمكدن للنظافة الشخصية ودور الطلبة في المحافظة على نظافة البيئة المدرس
وبعدد ذلدك تدم التطدرق إلدى شدر  لددور الجهدات المسدؤولة ، أن تنتقل نتيجة قلة النظافدة ونقدا الميدا 

النظافة داخل المدرسة) مديرالمدرسة، معلم الصحة المدرسية،...(، وأخيرًا تدم التحددع عدن الطدرق  عن
ومددا يلددزم مددن أدوات ومددواد  ،ايددات بأنواعهدداواألسدداليب التددي يمكددن اتباعهددا للددتخلا السددليم مددن النف

 ضرورية لنظافة المدرسة، وتضم كل وحدة من هذ  الوحدات مجموعة من األنشطة العملية والثرائية.
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وشدؤون الصحة المدرسية في مدديريات الصدحة ورؤسداء اقسدام التعلديم العدام  كوادروفي الختام نشكر 

والتدي تدم   التربية والتعلديم علدى مالحظداتهم اليجابيدة ومسؤولي الصحة المدرسية في مديريات الطلبة
 اخذها بعين العتبار وتضمينها في محتوى الدليل.

 
مسدؤولي الصددحة المدرسددية فددي مددديريات ع بدده كدداًل مددن ينتفددوأن أهدافده، أن يحقددق هددذا الدددليل آملدين 

الصدحة المدرسدية ت مشرفي ومقددمي خددماالتربية والتعليم، ومعلمي الصحة المدرسية في المدارس، و 
 في تأدية خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.  في مديريات الصحة وأن يكون مرجعًا لهم

 
 واهلل ولي التوفيق 

                                                       
 

 ل لجنة إعداد الدلي                                                                       
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 أهداف الدليل 
 

 -الهدف العام :
 االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للطلبة داخل المدرسة .

 -األهداف الخاصة :

 تزويد معلمي الصحة المدرسية بالمعلومات والمهارات المتعلقة بالنظافة والصحة.  .1

درة على اختيار األفضل تحسين نمط حياة الطلبة لتحقيق الهدف السلوكي الذي يتيح لهم الق  .2

 بما يناسب صحتهم ورفاهيتهم.

 . تصحيح البيئة المدرسية  .3

 تعريف الطلبة بمهارات الحياة الصحية واالجتماعية ذات المردود الصحي.   .4

 حماية الطلبة من الصابة باألمراض الناتجة عن قلة االهتمام بالنظافة الشخصية.   .5

 .ة واألنماط السلوكية السليمة في أذهان  الطلبةتمكين المعلمين من غرس المفاهيم الصحي  .6
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 ) تعديل (  مفاهيم ومصطلحات هامة

 الصحة 
 

الصحة بأنها "حالة من المعافاة الكاملة، بدنيًا ونفسيًا  WHO  عرفت منظمة الصحة العالمية
قيام بالوظائف واجتماعيًا،ال مجرد انتفاء المرض أو العجز". وقد تعني الصحة للبعض القدرة على ال

 واألنشطة اليومية المختلفة بشكل عادي، وتعني آلخرين غياب األعراض المرضية.
 

 ) ملغي(الشخصية الصحة
 

الممارسات التي يقوم بها الفرد ، وتتمثل في القدرة على القيام بالوظائف واألنشطة اليومية المختلفة
، قادرًا على العمل الجسم بقى صحيحجميع النواحي ليبشكل عادي من أجل المحافظة على صحته من 

 االهتمام بنظافة الطعام والشراب والهندام ومراعاة الحاجات النفسية وتلبيتها.كذلك والعطاء، و 
إن إدراك الطالب ووعيه التام بالصحة الشخصية وتمتعه بها يساعد  على القيام بوظائفه بفاعلية 

تفكير السليم وزيادة عطائه للمجتمع الذي يعيش أكبر، ويعطيه الشعور باألمان واحترام الذات، وال
 فيه.
 

 ) تعريف وينسلو( الصحة العامة 
 

كل ما يؤثر بالفرد وما يحيط به من نظافة ميا  الشرب والتخلا من الميا  العادمة والتخلا من 
نظافة  والنظافة المنزلية ونظافة الغذاء وال يتم ذلك كله إال بضمان اننفايات وفضالت النسان والحيو 

 .المجتمع والنظافة الشخصية

 

 من منظمة الصحة الصحة المدرسية:
 

مجموعة البرامج واالستراتيجيات واألنشطة والخدمات التي تقوم بتطبيقها المدرسة والقطاعات الصحية 
 األخرى والمصممة لتعزيز صحة الطلبة البدنية والنفسية واالجتماعية. 
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 البيئة المدرسية :
ر ل الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والنفسية التي تحيط بالمجتمع المدرسي وتؤثمجموعة العوام 
 يه. ف

 تعديل  التثقيف الصحي
يصال تطويرعملية  المعلومات والمفاهيم والسلوك الصحي عند الناس، فمعرفة الناس باألمور  وا 

ية االرتقاء بمستوى الصحة لتبنيهم سلوكًا صحيًا سليمًا، ولتحملهم مسؤول ىالصحية هي الخطوة األول
ومكافحة المرض، ووسائل التثقيف الصحي هي الكلمة والصورة والحوار والنموذج والقدوة والتعليم 

 والممارسة.
 ليعد التثقيف الصحي األمر السهل الممتنع، يتحدع عنه الجميع كما لو كان قضية تنتهي بإيصا

يصال المعلومة فقط ال يكفي، إذا لم تتحول إلى المعلومة إلى اآلخرين، بينما تكمن صعوبته في أن إ
 دافع نفسي ويتحول االتجا  إلى سلوك. 

 معلم الصحة المدرسية: 
وتنسيق وتطوير البرامج الصحية والخدمات الصحية تنفيذ متابعة المعلم الذي توكل إليه مسؤولية 

 المقدمة للطلبة.
 

 الدليل العملي للنظافة والصحة داخل المدرسة :
شددامل لمضددمون مددادة التثقيددف الصددحي ودالئلهددا، يسددتخدم مرشدددًا لمعلمددي الصددحة المدرسددية مخطددط 

فدددي المعدددارف والمواقدددف  ف التدددأثيردبهدددلمسددداعدتهم فدددي اختيدددار وتنفيدددذ البدددرامج الصدددحية المناسدددبة، 
 .  واالتجاهات والممارسات الصحية للطلبة
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 األولىالوحدة 

 نظافة البيئة المدرسية

 المقدمة 
 

م والصحة هو " إصحا  البيئة المعلن عنها في وزارتي التربية والتعلي المدرسية إن أحد أهداف الصحة
المدرسية"، وقد جاء هذا الهدف منسجمًا مع توجهات منظمة الصحة العالمية التي قامت بتقسيم مكونات 

حدها " البيئة الصحية المدرسية" ولتحقيق هذا الهدف ال بد أالصحة المدرسية إلى ثمانية مكونات رئيسية 
المدرسية خاصة وأن الطالب يتأثر بالبيئة المدرسية  من تضافر جميع جهود العاملين في مجال الصحة

 طويلة في المدرسة ولعدة سنوات. ساعاتألنه يقضي  ؛المحيطة به سلبًا أو إيجاباً 
يتم تهيئة البيئة المدرسية قبل بداية كل عام دراسي من قبل الدارات المدرسية لتكون ذات جاهزية 

توعية وتثقيف الطلبة وحثهم على االهتمام بنظافة البيئة  عالية الستقبال الطلبة مع التركيزعلى أهمية
 المدرسية والحرا على موجودات المدرسة وعدم العبع بمحتوياتها.

 وسيتم في هذ  الوحدة التركيز على األمور الواجب اتباعها للوصول إلى بيئة مدرسية صحية ونظيفة.
 البناء المدرسي 

شائه في اختيار الموقدع المالئدم وسدهولة الوصدول إليده تكمن أهمية هذا الجسم قبل الشروع بإن  
كددل مددا يتعلددق بالعمليددة  جدرانددهمددع مراعدداة شددروط كددودة البندداء المدرسددي األردنددي؛ ألندده سدديجمع بددين 

، لذا يجب المحافظة عليه ليخدم األجيال المتعاقبة، وفيما يأتي أهم البنود التي يجدب التعليمية التعلمية
 -: هوسالمت هافتنظالتركيز عليها لضمان 

 تلوع.الأن يكون بعيدًا عن المكارة الصحية ومصادر  .1

 ان يكون البناء بعيدًا عن محطات الوقود والكهرباء.  .2

  .من التشققات والتصدعات اً أن يكون البناء خالي .3

 م.2بإرتفاع  ،لحمايته من أية عوامل خارجية وجود سور اسمنتي حول المبنى .4
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 .كلما دعت الحاجة رجطراشة المبنى من الداخل والخا .5

 .كلما دعت الحاجة دهان األبواب والنوافذ-1

إزالة أوراق الشجر واألتربة المتراكمة على سطح المبنى منعًا النسداد مخارج ميا  -2
 األمطار.

ضرورة المحافظة على نظافة جدران المبنى الداخلية والخارجية وعدم توعية الطلبة ب -3
  الكتابة عليها.

 قوارض بالتعاون مع الجهات المختصة.مكافحة الحشرات وال  -4

 
 

البيئة الصحية اآلمنة للطلبة ضروري للمحافظة على صحة وسالمة أجسامهم والقيام إن توفير 
 بنشاطاتهم اليومية بشكل طبيعي .

 
 

 ساحة المدرسة 
 

تعتبر ساحة المدرسة المتنفس الرئيس للطلبة، فهي مكان اللعب والجري ومكان االصطفاف، وحتى 
البد أن تكون نظيفة خالية من أية معيقات  ساحة،الن الطالب من ممارسة أي نشاط في هذ  يتمك

 -ويتحقق هذا األمر من خالل ما يأتي:
 .والقاءها في المكان المخصا لهاتوعية الطلبة بعدم إلقاء النفايات داخل الساحة -1
مراقبة سلوك الطلبة أثناء الفرصة من قبل -2

 .المناوبين

لتجميع النفايات فيها داخل توفير حاويات -3
 الساحة أو خارجها تمهيدًا للتخلا منها.

 .إزالة األعشاب التي تنمو قرب أساسات السور وعلى جوانب األرضية وبين البالط-4

 إزالة أية حجارة أو بروزات أو نتوءات داخل  الساحة.-5

ديقددة إزالددة أيددة أشددجار شددوكية وأوراق الشددجر المتسدداقطة واألعشدداب باسددتمرار مددن الح-6
 .المدرسية

 .  ليلة ومقاعد داخل الساحة المدرسيةظماكن أتوفير -7
 



 14 

 الغرفة الصفية 
يتلقدى الطالدب معظدم دروسدده داخدل الغرفدة الصدفية ويتددأثر بالبيئدة المحيطدة بده سددلبًا أو    

ذات إندارة كافيدة وتهويدة جيددة، فدإن ذلدك سدينعكس  آمنده إيجابًا، فإذا كاندت الغرفدة الصدفية نظيفدة
 .كاديمياأل على قدرته على التعلم وبالتالي على تحصيله إيجابًا 

 -وللوصول لهذ  الغاية البد من متابعة األمور اآلتية : 
 صيانة أباريز الكهرباء وتفقدها باستمرار. .1

 أن تكون أباريز الكهرباء بعيدة عن متناول أيدي الطلبة.  .2

 .الك الكهربائيةسها األمنان تكون اباريز الكهرباء مغلقه بشكل جيد وال تظهر  .3

 أن تكون السبورة على ارتفاع مناسب ولونها مناسب وغير ساطع. .4

 .م(2)وجود مسافة مناسبة بين الدرج األول والسبورة  .5

 .للوقاية من أشعة الشمس وضع ستائر على النوافذ .6

 تدفئة الغرف الصفية مع مراعاة السالمة العامة والتهوية. .7

 الذي قد يؤثر سلبًا على الطلبة. تنظيف األرضيات يوميًا لزالة الغبار .8

 تنظيف الجدران.  .9

 تنظيف الزجاج لكي يسمح بدخول النارة الطبيعية بشكل جيد.  .11

عدم رمي أية نفايات من قبل الطلبة على األرض ومتابعة ذلك من قبل المعلم الموجود داخل  .11
 الغرفة الصفية وتوعيتهم بهذا األمر.

 في أحد أركان الغرفة الصفية.تجميع النفايات في سلة خاصة ووضعها   .12

تجميع النفايات من جميع الغرف الصفية في أكياس خاصة بالنفايات وربطها بإحكام ورميها  .13
 في الحاوية الرئيسية للمدرسة.

 تنظيف مجاري شبابيك األلمنيوم والمفصالت.  .14

 لجميع الشبابيك في المدرسة . لتوفير شبك حماية ومناخ .15

 جيدة ال ينتج عن استعمالها غبار كثير.استخدام طباشير ذات نوعية   .16

 استخدام السبورات الحديثه التي ال تستخدم فيها الطباشير. .17



 15 

 األثاع المدرسي 
من استيعاب دروسهم بشكل سليم،  ايحتاج الطلبة إلى جلسة مريحة في الصف ليتمكنو           

ما يجب تنبيه الطلبة مناسبة للطلبة في مختلف أعمارهم ك دراجأو لذا من المهم توفير مقاعد 
  -إلى:

 .المحافظة على نظافة المقاعد المخصصة لهم وعدم الكتابة عليها أو إتالفها 
  لتسقط   مل الطباشيربحاالمحافظة على نظافة السبورة وعدم العبع بها، وتزويدها

 عليه ذرات الطباشير الناتجة عن الكتابة أو مسح السبورة.

 1لي من المسامير والبراغي والحواف الحادةأن تكون المقاعد ذات سطح أملس خا 

 .أن يتناسب عدد المقاعد مع مساحة الغرفة الصفية 

 .أن يتناسب حجم المقاعد مع حجم الطلبة 
 

 ميا  الشرب 
فالمدداء يعتبددر الوسدديلة  ،مسددألة فددي غايددة األهميددة فددي المدرسددةتددوفير الميددا  الصددالحة للشددرب  يعددد

راض المنقولددة بالميددا ، مثددل الكددوليرا والتفوئيددد، األمددر الددذي السددريعة لنقددل أمددراض خطيددرة تسددمى األمدد
 -: ينبغيلذا  ،التلوع حدوع منعالمتابعة الحثيثة من قبل الجميع ليتطلب 

  الدورة الصحية. خارجأن تكون مشارب الطلبة 

  طالب( 51حنفية /1) المشارب مناسبة لعدد الطلبةالحنفيات في أن تكون عدد. 

 لواردة إلى المدرسة نظيفة وصالحة للشرب.أن تكون ميا  الشرب ا 
 .)  أن يكون مصدر الميا  مأمونًا ومعروفًا ) سلطة الميا ، البلدية، صهاريج الميا 
  حفظ الميا  في خزانات مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ ولها غطاء يحكم إغالقها

 وذلك للمحافظة على نظافتها وضمان عدم سقوط أية مواد غريبة داخلها.

  رسال عينات من الميا  لجراء  فحاإجراء لميا  الشرب لقياس فائض الكلورين وا 
 الفحا الجرثومي من قبل الجهات المعنية.

  كون محكم الغالق ورفع فوهته عن سطح يفي حال توفر بئر في المدرسة يجب أن
 .للتلوع وتنظيفه كلما دعت الحاجة  لضمان عدم تعرضه سم( 31) األرض

 امنهشرب منفصل عن الميا  العادمة،  وذلك لالستفادة مريف ميا  الوجود مجرى لتص 
 الحديقة المدرسية.ري في 
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 على المدرسة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيةة لفحةص الميةاه دوريةاً للتحقةق

 من عدم تلوثها و صالحيتها للشرب واالستعمال المدرسي.
 

 فايات فيه.تتنظيف حوض المشارب باستمرار وعدم إلقاء أية ن 
 .تنظيف المشارب أكثر من مرة يوميًا، كما يجب تنظيفها بعد انتهاء الفرصة 

 وتعقيمهاقبل بداية كل فصل دراسي  تنظيف خزانات ميا  الشرب.  

 المتابعة الدورية لخزانات ميا  الشرب والتأكد من أحكام اغالقها. 

 (  وخزانات حفظ الماء.إجراء الصيانة الالزمة ألنابيب الميا  وبرادات الميا )الكولر 

 
 

  الدورات الصحية والمشارب

مددن المتطلبددات  فددي المدرسددة ضددمن معددايير االشددتراطات الصددحية صددحية سددليمة مرافددق تددوفيرإن 
األساسية في بيئة المدرسة، فقد تكون المرافق الصدحية سدببًا النتشدار األمدراض نتيجدة الهمدال وعددم 

  -الحشرات ومكانًا لنمو الجراثيم المسببة لألمراض، لذا يجب :النظافة حيع تصبح بؤرًة لتكاثر 
 * توفير مصدر مائي نظيف داخل الحمامات.

 
 
 .ابريق أو بربيش وسلة مهمالت داخل الحماماتتوفير * 
 توفير أبواب حمامات صالحة ويمكن اغالقها بإحكام .* 

 استعمال الدورات   * توفير صابون على المغاسل ليتمكن الطلبة من غسل أيديهم بعد
 الصحية.   

 * توفير مواد وأدوات التنظيف الالزمة لتنظيف الحمامات واألرضيات والمغاسل. 

 * تنظيف الحمامات والمغاسل أكثر من مرة يوميًا كما يجب تنظيفها بعد انتهاء الفرصة.

 والبرك ةديواالومياه األنهار  منتجنب الشرب 

يمكن الوقاية من المرض باستخدام الماء 
النظيف والمأمون، وغلي مياه الشرب إذا لم 

 تكن آتية من مصادر مياه آمنة.

 

 



 17 

أنابيدددب غيدددر مكشدددوفة وموصدددولة علدددى الحفدددرة  داخدددلالعادمدددة * أن تكدددون مجددداري الميدددا  
 االمتصاصية أو المجاري العامة .

 * إصال  أي خلل في مجاري الميا  العادمة أواًل بأول وذلك تفاديا النسيابها في  
 المنطقة المحيطة بالدورات الصحية والساحات مسببة مكرهة صحية.   

 * توفير تهوية طبيعية جيدة وتركيب مراو  شفط إن أمكن؛  وذلك للتخلا من أية  
 هة.روائح كري   
   توفير إنارة طبيعية وصناعية داخل الحمامات.* 

 *إغالق الدورات الصحية بعد تنظيفها في نهاية الدوام المدرسي. 
 التخلا من نفايات الحمامات بطريقة صحية تمنع انتشار األمراض والعدوى. *

 

  المقصف المدرسي

د غذائيددة وأطعمددة مختلفددة المقصددف مددن األمدداكن المحببددة لنفددوس الطلبددة؛ لمددا يقدمدده لهددم مددن مددوا
ومشروبات متعددة، وفي الوقت نفسه هدو مكدان خطيدر وعرضدة للتلدوع ونقدل األمدراض إذا مدا أهملدت 

      -شروط النظافة والسالمة به، لذا يجب التقيد بما يأتي :
 * أن تكون غرفة المقصف جيدة التهوية والنارة .
 .من الموزع وبيعها للطلبةلبة قبل شرائها * التأكد من صالحية المواد الغذائية المباعة للط

 * التأكد من تاريخ النتاج واالنتهاء للمواد الغذائية المعبئة والمغلفة.
 * تنظيف األرضيات والجدران والشبابيك.

 . بشكل دوري *  تنظيف الثالجة وباقي األثاع واألدوات الموجودة
 *  توفير الساندويتشات من مطعم مرخا.

 اندويشات مغلفة بورق صحي نظيف ومحضرة بنفس اليوم.* أن تكون الس
 االحتفاظ بنسخة من شهادات خلو من األمراض للعاملين ورخصة سارية المفعدول للمخبدز و المطعدم*

 .الذي تتعامل معه المدرسة
 *  أن تكون جميع المواد الغذائية المبيعة مغلفة حتى ال تمسها األيدي وتتلوع.

التعود على استعمال المرحاض في المنزل أو في ال بد من 
 المدرسة عند الحاجة، وعدم التبول أو التبرز في العراء مطلقاً.
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 ة بالمقصف ونقلها إلى الحاوية الرئيسية في المدرسة.*  تجميع النفايات الخاص

 على النوافذ لمنع دخول الحشرات.) منخل( *  توفير شبك خفيف

 *  توفير صاعق حشرات.

العداملين فدي وارتدداء  فحدا سدريريالمقصدف علدى شدهادة  فيالعاملين المعلمين والطلبة *  حصول 
 .أثناء العملوقفازات مراييل نظيفة المقصف 

تقيد بقائمة المواد الغذائية المسمو  بيعها والمواد الغذائية الممنوع بيعها فدي المقاصدف المدرسدية * ال
 وااللتزام باالشتراطات الصحية التي تم تعميمها من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.

 
 االشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية

 واألغذية المسمو  بيعها والممنوعة
( 47/و( من قانون الصحة العامة رقم )4( و)3تندة إلى أحكام المادة )والمس

 2118لسنة 
 

 . : هذ  التعليمات العامة أساسية للمقاصف تعليمات عامة

 أواًل: االشتراطات الخاصة بتجهيز المقصف :
  يجب أن يكون المقصف داخل سور المدرسة ، وفي مكان بعيد عن مصادر التلدوع البيئدي ودورات الميدا .1

ومجاري التصريف، أو تجمع النفايات . ويفضل أن يكون داخل ساحة المدرسدة أو قريبدًا مدن صدالة كبيدرة 

أو قريبًا من مظلة في ساحة أو ملعب المدرسة، وال بد أن يكون مبنيًا بطريقة تمنع دخول الغبدار وتسدرب 

 ( طالب .111نافذة لكل )الميا  ودخول الحشرات . ويجب أن يكون عدد نوافذ البيع كافيًا ، وبمعدل 

وجددود خددزائن محكمددة لحفددظ األوانددي واألدوات المسددتخدمة وتكددون األرفددف سددهلة التنظيددف ، وغيددر قابلددة  .2

للصدأ، ويفضل أن تكون جميع األواني المعدينة الغير قابلة للصدأ )استانلس ستيل(، مع وجوب اسدتخدام 

 تجنب المالعق المعدنية.المالعق )البالستيكية( ذات االستخدام الواحد للطالب، و 
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ضاءة كافيتين، ويجدب إعدداد مدراو  للتهويدة ولسدحب األبخدرة  .3 يجب أن تكون غرفة المقصف ذات تهوية وا 

( درجددة مئويددة، ويجددب أيضددًا وضددع جهدداز صددائد 25والهددواء الحددار ، بحيددع ال تزيددد درجددة الحددرارة عددن )

 للحشرات .

 يجب وجود ثالجات بما يكفي حاجة المقصف. .4

 ر مائي آمن وسليم من الشبكة العامة لسلطة الميا  .توفير مصد .5

 يجب إيجاد مغسلة ومواد تنظيف للعاملين لغسل األيدي . .6

وجددود حاويددات للنفايددات تفددر، يوميددًا، وتوضددع فددي أمدداكن متعددددة لسددهولة التنظيددف ، مددع ضددرورة وجددود  .7

 أكياس )بالستك( كبيرة داخل الحاويات ليسهل جمعها.

ية في مكان بارد وجاف ونظيف، وتكدون األرفدف مرتفعدة عدن سدطح األرض قددر يكون مكان تخزين األغذ .8

 ( سم أو أكثر.31)

 ثانيًا : االشتراطات الخاصة بتشغيل المقاصف المدرسية:

يجب تنظيف المقصف يوميًا وكلما دعت الحاجة، بجميع محتوياته القابلة للتنظيف وبعدد انتهداء تنداول  .1

 دام المناديل الورقية ذات االستخدام لمرة واحدة في تجفيف األيدي.الوجبات مباشرة. ويجب أيضًا استخ

يجب استخدام المطهرات المخففة للقضاء على الجدراثيم والبكتيريدا علدى األسدطح التدي تالمدس األغذيدة  .2
الطازجة، وغسل الخضروات والفواكه قبل اسدتخدامها بمداء نظيدف. ويفضدل تعقيمهدا باسدتخدام مركبدات 

 لذلك مثل حمض الليمون)الستريك( أو بيرمنجنات البوتاسيوم.التعقيم المخصصة 
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يجب حفظ جميع األغذيدة وفدق شدروط الحفدظ الموصدى بهدا مدن قبدل الشدركات الصدانعة والمدوندة علدى  .3

 العينات الغذائية .

 يجب أن تكون جميع األغذية ذات صالحية سارية المفعول. .4

مدع أدوات النظافددة بعيدددًا عدن مكددان تخددزين  يجدب أن توضددع المبيدددات الحشدرية والمطهددرات والمنظفددات .5

 األغذية .

 ثالثًا : األغذية الممنوع بيعها بالمقاصف:

 يمنع منعاً باتاً بيع وتداول األغذية اآلتية :

 بيع األطعمة " البائتة" ويتم التخلا منها يوميًا . .6

الطدالب مدن إحضدارها المشروبات الغازية بأنواعها، والعصير المحضر يدويًا والعصير الصدناعي ويمندع  .7

 إلى المدرسة.

 المشروبات الحاوية على السكر والملونات فقط. .8

 % .31المشروبات والعصائر التي تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن  .9

الحلوى والعلكة و الملبس والمصاا ذات القيمة الغذائية المنخفضة بجميع أنواعها  و التوفي والنوجا  .10

 التي تلتصق باالسنان .

 والمشروبات المعلبة في عبوات زجاجية. األغذية .11

 اللحوم والكبدة بجميع أنواعها والبيض. .12
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 الشيبس غير المصنع من رقائق البطاطا والذرة الطبيعية   . .13

 البوظة واألسكيمو ) المثلجات (. .14

 رابعًا : األغذية المسمو  بيعها بالمقاصف:

 هات . عبوات الحليب السائل المعقم طويل األمد العادي أو ذي النك .15

 عبوات اللبن المحفوظة في الثالجة. .16

 العصائر الطبيعية المعبأة آليا. .17

الساندويتشددات و المعجنددات الطازجددة و المغلفددة مددن المطدداعم المرخصددة حسددب الشددروط و التعليمددات  .18

 الصحية.

البسددددكويت بجميددددع أنواعدددده العددددادي والمحشددددو ، والكعددددك المغلددددف آليددددًا ، وتفضددددل األنددددواع المدعمددددة  .19

 ات واألمال  المعدنية .بالفيتامين

الشددوكوالته التددي تحتددوي علددى مددواد غذائيددة بدددون أصددبا، أو نكهددات صددناعية والمعبددأة آليددًا ضددمن  .20

 ( من المادة الثالثة من الشتراطات أعال .5المواصفات والمقاييس األردنية مع األخذ بما ورد بالبند)

 ر محتوية على صبغات أو ملونات إصطناعية.رقائق شيبس البطاطا والذرة الطبيعية المغلفة آليًا والغي .21

 المكسرات المغلفة آليًا . .22

 عبوات التمور الصغيرة المغلفة آليًا . .23
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 الفواكه والخضروات الطازجة. .24

 أي مواد يوفق عليها وزير الصحة. .25

 

 خامسًا : الشروط الواجب توافرها في العاملين في المقاصف المدرسية: 

 :العاملين بالمقصف يجب توفر الشروط التالية لجميع  

المشددرفون والعدداملون علددى تشددغيل المقصددف المدرسددي علدديهم المراجعددة سددنويًا للمركددز الصددحي التددابع  -1

لوزارة الصحة للحصول على شهادة صحية تثبت خلدوهم مدن األمدراض السدارية والمعديدة فدي بدايدة كدل 

 فصل دراسي .

يديدده بثددور أو قددرو  لحددين زوال  يجددب اسددتبعاد أي عامددل تظهددر عليدده أعددراض مرضددية أو تظهددر علددى -2

 األعراض المرضية بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة.

 عدم تواجد أي شخا داخل المقصف المدرسي ممن ال يحمل شهادة صحية. -3

 إرتداء زي خاا بالمقصف أثناء عملية البيع. -4

 

قددانون الصددحة العامددة سادسددًا : كددل مددن يخددالف أحكددام هددذ  االشددتراطات تطبددق عليدده األحكددام الددواردة فددي 
 أعال .

********* 
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  الصحة المدرسيةغرفة 

يسدتخدمها معلدم  كمداعندد إجدراء الفحدوا الطبيدة للطلبدة، صحية والكوادر المن قبل األطباء  ستخدمت 
لدذلك يجدب أن ، للطلبة ومتابعة اعماله والمهدام الموكلدة لده تقديم السعافات األوليةلالصحة المدرسية 

حتدى ال تنتقدل األمدراض بدين الطلبدة وال تتلدوع إصداباتهم،  دائمتراعى بها شروط النظافة العامة بشكل 
    -باألمور اآلتية :ويمكن االهتمام 

 *  توفير مصدر مائي وصابون داخل الغرفة لغسل اليدين عند الحاجة.
 *  تنظيف أرضية الغرفة.

كرسدي، خزاندة، رفدوف لحفدظ  داخل الغرفة )سرير الفحدا، الطاولدة،المناسب والالزم  األثاع توفير*  
 .وستار ( الملفات الصحية، سلة مهمالت، شرشف،

 نصائح تغذوية
 -تشجيع الطلبة على :

  المدرسة. الذهاب إلىتناول وجبة الفطور قبل 

  تناول الوجبات الخفيفة المغذية) الساندويشات المحضرة في
 … (.البيت، الفاكهة، 

  تناول األطعمة الطازجة والغنية باأللياف الغذائية واالمال  المعدنية
 لفيتامينات.وا

  ،القالل ما أمكن من تناول األغذية المصنعة، األطعمة المقلية
 .المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقةالسكاكر، الحلويات ، 

  من قبل باعه تجنب تناول األغذية المكشوفة واألغذية التي تباع
 متجولين.
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على مواد االسعافات األوليدة التاليدة : )شداش ، قطدن، بالسدتر، مدرهم حدروق ،  توفير خزانة تحتوي* 
 . ( مطهرات بتراكيز مختلفة

 *  المحافظة على نظافة خزانة مواد السعافات األولية، واالنتبا  لمدة صالحية المواد  
 الطبية الموجودة داخلها.   
 وضع نشرات وبوسترات تثقيفية داخل الغرفة..* 

 ميزان، ومتر، ولوحة فحا نظر. * توفير
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 األنشطة العملية

 

 ( : نظافة المدرسة ودور الطالب فيها. 1نشاط )
 دقيقة 51الزمن:  

 

 أهداف النشاط
 أن: يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط

 يدرك أهمية نظافة المدرسة. .1
 يحدد دور  في نظافة المدرسة. .2
 لمنزل في النظافة العامة.يدرك دور المدرسة وا .3
 نظافة المدرسة. المحافظة علىيساهم في  .4

 

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط:

 . (2ورقة عمل الطالب )، طباشير، ،  سبورة(1) عمل الطالب ةورق)
 

 خطوات تنفيذ النشاط:
 

 الجراءات والرشادات الزمن بالدقائق

 ويشر  خطوات تنفيذ . يوضح المعلم أهداف النشاط للطلبة، 11
يقدم المعلم للموضوع، بطر  أسدئلة عصدف ذهندي حدول أهميدة نظافدة 

 المدرسة، يدون الجابات على السبورة ويركز على الصحيحة منها.

خمدس مجموعدات، تعدين كدل مجموعدة مقدررًا إلدى يقسم المعلدم الطلبدة  25
 لها.

ونًا يددوزع المعلددم علددى كددل مجموعددة ورقتددي عمددل الطالددب األولددى مددد
عليها إحدى الطرق المتبعة في نظافدة المدرسدة والثانيدة مددونًا عليهدا 
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 دور الطالب في كل طريقة.
يطلب إلدى أحدد الطلبدة أن يقسدم السدبورة فدي الغرفدة الصدفية قسدمين؛ 
قسددم لكتابددة الطددرق المتبعددة فددي نظافددة المدرسددة، وقسددم لكتابددة دور 

 الطالب فيها.
ات واختيددار عبددارة مددن العبددارات يطلددب إلددى كددل مجموعددة قددراءة العبددار 

المدونة علدى الورقدة األولدى وأن يتوجده أحددهم ويكتبهدا علدى السدبورة 
 في القسم المخصا لها.

يطلب إلى كل مجموعة قدراءة العبدارات واختيدار دور مدن أدوار الطالدب 
على الورقة الثانية وأن يتوجه أحدهم ويكتبها على السبورة فدي القسدم 

 المخصا لها.

 

طلب إلى الطلبة بشكل عشوائي أن يحدددوا الجابدة فدي كدل قسدم مدن ي 15
ذا كانت قد وضعت في المكان المناسب لها.   السبورة، وا 

ينددداقش المعلدددم الجابدددات المطروحدددة مدددن الطلبدددة، ويصدددحح المفددداهيم 
 الخاطئة ويركز على الجابات الصحيحة. 

 رسة.يتوصل معهم إلى أهمية دورهم في المحافظة على نظافة المد

 يناقش مع الطلبة جميعهم طرق تحسين النظافة في المدرسة.

 
 

 المهارات المستخلصة من النشاط
 .التحليل واالستنتاج .1

 االستماع واحترام الرأي اآلخر. .2
 المشاركة والعمل الجماعي. .3

 
 (1ورقة عمل الطالب )

 
 :عبارة واحدة واكتبها على السبورة في القسم المخصا لها اختر
 رةالعبا الرقم
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 نظافة اإلنسان الشخصية -1

 غسل اليدين -2

 في الساحة المدرسية لنفاياتاالتخلص السليم من  -3

 نظافة الجدران في الغرف الصفية وبقية مرافق المدرسة -4

 التخلص السليم من فضالت اإلنسان -5

 نظافة المرافق الصحية -6

 نظافة الغرفة الصفية -7

 نظافة السبورة -8

 تخلص من النفايات برميها في سلة المهمالتال -9

 األدراجالمقاعد ونظافة  -10
 
 

 (2ورقة عمل الطالب )
 

 :اختر عبارة واحدة واكتبها على السبورة في القسم المخصا لها

 العبارة الرقم

 .على الطالب المساعدة في مسح السبورة والمحافظة على نظافتها دائما -1

في الساحة المدرسية برميها الموجودة  لنفاياتا سليم منعلى الطالب التخلص ال -2
 .المخصصة  لحاوياتافي 

 على الطالب عدم الكتابة على األدراج ومسحها وتنظيفها. -3

 على الطالب المحافظة على نظافته الشخصية ألنها تعكس نظافة المدرسة. -4

 سكببعلى نظافتها  على الطالب استخدام المرافق الصحية بشكل سليم والمحافظة -5
 بعد استخدامها دائما.ً بالماء والصابون الماء بعد استخدامها، وغسل يديه

 على الطالب استخدام المرافق الصحية للتخلص السليم من فضالته. -6

على الطالب عدم الكتابة أو الرسم على الجدران في الغرف الصفية وبقية مرافق  -7
 .أو األقالم لوضع أي عالمات أو إشارات المدرسة، وعدم استخدام الطباشير

يلوث األدوات واألثاث داخل الغرفة  حتى العلى الطالب المحافظة على نظافة يديه  -8
 الصفية.

على الطالب المحافظة عل نظافة الغرفة الصفية، والمساعدة في ترتيبها  -9
 وتنظيمها.

 على الطالب رمي النفايات في سلة المهمالت. -10
 

 ( : التلوع المائي 2) نشاط
 دقيقة 51الزمن :  

 أهداف النشاط
 يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط أن يكون قادرا على:
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 .معرفة الطرق التي يحدع بها التلوع المائي .1

 تعداد طرق المحافظة على الميا  من التلوع. .2
 إدراك المراحل التي يمكن أن يحدع بها التلوع المائي. .3
 ظافة الميا .المحافظة على ن .4

 

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط:
 

 ) سبورة، طباشير، لو  قالب وأقالم، كمبيوتر ) حاسوب( إذا توافر( 
 

 خطوات تنفيذ النشاط:
 

 اإلجراءات واإلرشادات الزمن بالدقائق

يقدم المعلم للنشاط بتعريف التلوث المائي، ومةن ثةم يوضةح المراحةل   دقائق 5
فيهةةا التلةةوث المةةائيا وهةةي الجمةةع والتخةةزين ومةةن ثةةم التةةي يحةةدث 

 االستخدام.

يقسم المعلم الطلبة ثالث مجموعات وتعين كل مجموعة مقرراً لها  دقيقة 25
 ويطلب إلى كل مجموعة:

 توضيح كيف يكون التلوث في كل مرحلة من المراحل السابقة. -
 عرض أفضل الطرق للمحافظة على المياه من التلوث في كل   

 مرحلة من المراحل السابقة.
 Power( على برنامج  التقديميإجراء تطبيق عملي أو )عرض   -  

Point  .للطرق السابقة 
 

يعرض مقرر كل مجموعة عمل مجموعته، وتتفق المجموعات على  دقائق 10
اإلجابات الصحيحة، ويدونها المقرر على ورقة اللوح القالب أو 

 السبورة.
 Power )عرض التقديميعمل العة من إذا تمكنت المجمو -

Point  )بهذه الطريقة تعرض عملها. 
يمكن للمجموعة إذا توافرت البيئة واألدوات أن تقوم بتطبيق  -

عملها على إحدى مراحل التلوث للماء إما بالجمع أو التخزين 
 أو االستخدام.
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 أنشطة إثرائية

 
 مين في المدرسة يومًا لحملة نظافة في المدرسة    ينظم الطلبة بالتعاون مع الدارة والمعل -1

 ". ويطلقون على ذلك اليوم " يوم النظافة المدرسية    

 الطلبة كتابة تقرير عن عالقة النظافة العامة بصحة البيئة. منيطلب المعلم   -2
 دعوة أولياء أمور الطلبة إلى اجتماع في المدرسة والمناقشة معهم حول دورهم في     -3

 تنفيذ ذلك.   البيئة المدرسية، ووضع خطة عمل معهم حول آلية نظافةالمحافظة على 
 ماء الشرب واالطالع على      نقيةتالطلبة زيارة األماكن التي تعمل على  منيطلب  -4

 الخطوات المتبعة.     
 الطلبة كتابة تقرير عن بعض األمراض التي يسببها الماء الملوع. منيطلب المعلم  -5
 يطلب المعلم من الطلبة كتابة تقرير عن مصادر الميا  الصالحة للشرب في منطقتهم   -6

 مع زمالئهم. تهاناقشمو     
 الماء الخاا بالشرب الموجود في المدرسة    اتخزان لىيكلف المعلم الطلبة الكشف ع -7

عالم  اوكتابة تقرير بحالته       لصحة المدرسية  ا علمم) من حيع نقاء الماء أو تلوثه(. وا 
 ، مع اقترا  حلول في حالة وجد الماء الذي بداخله ملوثُا. بذلك    
المواد  المبيعة  نوعيةيكلف المعلم الطلبة بزيارة إلى مقصف المدرسة وكتابة تقرير حول نظافته و  -8

قيمة  كون ذاتمواد الغذائية المبيعة ت، مع اقترا  بدائل للللمواد الغذائيةوتاريخ النتاج واالنتهاء 
 .  غذائية عالية وصحية
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 التقويم الذاتي

 
 ال نعم أستطيع بعد معرفتي بمحتويات هذ  الوحدة أن أجيب عما يأتي: الرقم

أحد أهداف وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة  إصحا  البيئة المدرسية -1
 ومنظمة الصحة العالمية.

  

   الطلبة الذين سيدرسون من بعدي.أحافظ على بناء مدرستي ليخدم  -2
أحرا على عدم الكتابة على جدران المدرسة لتبقى نظيفة وذات مظهر  -3

 جميل.
  

أحافظ على نظافة الساحة المدرسية كي أستطيع ممارسة اللعب والجري  -4
 واالصطفاف فيها.

  

   .الحاويات المخصصة لذلكالسالل و ألقي النفايات في  -5
   .نظافة مقعدي الدراسيأحرا على  -6
   أتأكد من إغالق خزان ميا  الشرب لتبقى الميا  نظيفة. -7
   أشرب الميا  في المدرسة باطمئنان ألنها واردة من مصادر أمنة. -8
   صحية.الوحدة الدي بالماء والصابون بعد استخدام أغسل ي -9

   .اد استخدامهأحرا على نظافة الحمامات والمغاسل وحوض المشارب بع -11
   .أشتري الساندويشات الملفوفة بورق صحي من المقصف المدرسي -11
   أتناول  أغذية مغلفة ألنها غير معرضة للتلوع. -12
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 الوحدة الثانية 
 النظافة الشخصية

 مقدمة
أنها وسديلة  تعد النظافة الشخصية للطالب مظهرًا حضاريًا يدل على رقي المدرسة والمقيمين فيها، كما

عجابهم به، واألهم مدن ذلدك فهدي تعدد مدن أفضدل الطدرق فدي  أفرادمن وسائل تقبل  المجتمع للطالب وا 
كالسددهال والدسددنتاريا  المعديددة والسدداريةحمايددة الطلبددة مددن الصددابة بدداألمراض، فكثيددر مددن األمددراض 

ناتجة عن قلة االهتمدام بالنظافدة والتفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي نوع )أ( واألمراض الجلدية 
 .الشخصية

وقددد أهددتم الدددين السددالمي بصددحة النسددان عامددة وبصددحة الطفددل خاصددة، وأعتبددر السددالم أن جسددم 
المسلم أمانة يجب أن يحافظ عليها، قال تعدالى : " يدا أيهدا الدذين أمندو إذا قمدتم إلدى الصدالة فاغسدلوا 

كم وأرجلكم إلى الكعبين"  يروى عدن رسدول اهلل صدلى اهلل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوس
عليه وسلم أنه قدال " إن اهلل طيدب يحدب الطيدب، نظيدف يحدب النظافدة، كدريم يحدب الكدرم، جدواد يحدب 

مدن خدالل التركيدز علدى  الجود، فنظفوا أفنيتكم "،  فعلينا أن نحافظ على نظافة أجسامنا وعلدى صدحتها
 -لية:مجاالت النظافة الشخصية التا

 
 الجلد نظافة -أواًل 

 
وعلدى ذلدك فهدو معدرض  ويعد أكبر عضو في جسم النسانالجلد هو الجزء الخارجي من الجسم ، 

لجميع أنواع األوساخ والجراثيم المحمولة بدالهواء أو عدن طريدق الدتالمس، وال بدد هندا مدن الشدارة 
لوقدت تتدراكم علدى سدطح الجلدد، بعدض ا إلى أن الخاليا الميتة والعدرق والددهون التدي مضدى عليهدا

ذا أهملت فإنها تسمح لمزيد من الجراثيم واألوساخ بالتراكم على الجلدد، وتزيدد مدن فرصدة حددوع  وا 
 األمراض وااللتهابات الجلدية، لذلك يجب مراعاة ما يلي :  
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  االسددتحمام باسددتمرار باسددتخدام المدداء الدددافىء والصددابون مددع ضددرورة فددرك الجلددد جيدددًا
دد مرات االستحمام في أيام الصيف الحدارة وعندد التعدرق، حيدع إن االسدتحمام وزيادة ع

 وسالمة الجلد.نظافة ينشط الدورة الدموية، ويحافظ على 

  غسددل الوجدده باسددتمرار بالمدداء والصددابون مددع الفددرك الجيددد وبمعدددل مددرتين يوميددًا علددى
البثدور ظهدور ندع األقل، للتخلا من الدهنيات واألوساخ التي تعلدق فدي الوجده وذلدك لم

 حب الشباب.و 

  تغييددر المالبددس الداخليددة يوميددًا، والمحافظددة علددى نظافددة المالبددس الخارجيددة وغسددلها

 باستمرار.

  عدم استخدام األدوات الشخصية الخاصة بداآلخرين، حيدع مدن الضدروري أن يكدون لكدل
شددخا منشددفته وبشددكير  الخدداا وذلددك منعددًا النتقددال األمددراض الجلديددة المعديددة مددن 

 خا إلى آخر.ش

 

 

 
 نظافة الشعر  -ثانيًا 

 

جسم النسان في أجزاء مختلفة بشكل كثيف مثل الدرأس، والمنداطق التناسدلية وتحدت  الشعريغطي 
وللمحافظدة علدى نظافدة البطين، أو بشكل خفيدف مثدل الدبطن والصددر واألطدراف العلويدة والسدفلية 

 -: الشعر يجب مراعاة ما يلي
  بشددكل دوري وكلمددا اسددتدعت الحاجددة باسددتخدام المدداء الدددافىء غسددل  الشددعر باسددتمرار و

حيددع إن عدددم االهتمددام بنظافددة الشددعر يتسددبب فددي تددراكم الدددهون  ووالصددابون و/أو الشددامب
من المدواد المغذيدة المطلوبدة للحفداظ عليده قويدًا وصدحياً، كمدا  همما يؤدي إلى حرمان عليه؛

نشدديط الدددورة الدمويددة وبالتددالي تقويددة ويجددب تمشدديط الشددعر يوميددًا ألن ذلددك يسدداعد علددى ت
 .الشعر

 

حرارة  التعرق هو عملية طبيعية ومهمة النها تساعد على تنظيم درجة
 الجسم .
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   قددا الشددعر بشددكل دوري باسددتخدام أدوات نظيفددة، فكلمددا طالددت الفتددرات بددين مددرات قددا
الشددعر يددؤدي إلددى ضددعف الشددعر خاصددة إذا كددان طددوياًل حيددع مددن الضددروري الددتخلا مددن 

 الشعر الجاف الميت عند األطراف.

  فددي حددال كددان طددوياًل فيجددب الحددرا علددى تنظيددف شددعر تحددت البطددين بالمدداء والصددابون، و
نزعدده بسددبب تعددرض هددذ  المنطقددة للتعددرق الزائددد األمددر الددذي يددؤدي إلددى زيددادة احتماليددة 

 الصابة بالحكة والفطريات.

  نظافة اليدين  -ثالثًا 

آخر، بل إلى ال تحتاج الجراثيم إلى سيارات أو طائرات حتى تنتقل من مكان 
تقوم اليدان بنقل حيع  ،و أن تنتقل مع اليديناألسهل واألكثر شيوعًا لها ه

آخر أو لإلنسان إلى البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات من إنسان 
نظافة اليدين من أهم الجراءات التي عد ت، لذلك نفسه مباشرة أو من خالل وسيط

  -:  ا يأتيانتقال األمراض إلى الجسم ، وللمحافظة على نظافة اليدين يجب اتباع متمنع 
  )غسل اليدين جيدًا باسدتخدام المداء والصدابون خاصدة بعدد اسدتعمال الحمدام )المرحداض

وقبددل تندداول الطعددام وبعددد ، وذلددك للددتخلا مددن الجددراثيم العالقددة بهمددا ولمنددع انتقددال 
 األمراض المعدية.

  لنمدو تقليم األظافر بشكل منتظم وبطريقة سليمة ) تقليم أظافر اليدين بشكل دائري منعدًا
 األظافر تحت الجلد(، مع مراعاة التنظيف تحت األظافر منعًا لتجمع األوساخ والجراثيم.

 التدي تنقدل  لإلصدابة بداألمراضمنعدًا  تغسل اليدين  بالماء والصابون بعد لمس الحيوانا
 من الحيوان إلى األنسان، حيع يفضل عدم دخول الحيوانات للمنزل.

 
 

 

 

 
 

 نظافة القدمين  -رابعًا 

تخدام الحمام، يمنع انتقال غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد اس 
 الجراثيم ويسهم في المحافظة على الصحة.
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خالل النهار غالبًا ما يكون النسان مرتديًا جواربه وحذاء  وهدذا يجعدل العنايدة بالقددمين مهمدة 
جدًا حتى ال تصل الجراثيم والفطريات إلى ما بين األصابع، كذلك لمنع الصابة باألمراض المعديدة مثدل 

يلددة غيددر مكشددوفة الفطريددات أو التهابددات األصددابع )مسددمار لحددم، ...(، وألن القدددمين تبقددى فتددرة طو 
 -للهواء فيجب العناية  بهما جيدًا وذلك من خالل:

غسل القدمين بالماء والصدابون بعدد خلدع الحدذاء والجدوارب مدع مراعداة تجفيفهمدا جيددًا خاصدة بدين  -
 .األصابع منعًا لنمو الفطريات

ت الجلددد، والوقددت تقلدديم األظددافر بالطريقددة السددليمة )أفقيددًا( وبشددكل  مسددتمر منعددًا لنمددو األظددافر تحدد  -
المناسددب لتقلدديم األظددافر هددو بعددد االسددتحمام ألنهددا تكددون طريددة، مددع مراعدداة المحافظددة علددى األظددافر 

 نظيفة منعًا لتجمع األوساخ تحتها.
 

 

 

 

 نظافة األذنين –خامسًا 
 

يعتمددد الطالددب بشددكل كبيددر علددى حاسددة السددمع فددي تلقددي المعلومددة وتددؤثر هددذ  الحاسددة تددأثيرًا  
ألثرهددا لددى تحصدديله الدراسددي، ولددألذن وظددائف عديدددة أهمهددا السددمع وحفددظ التددوازن إضددافة مباشددرًا ع

 .الواضح في النطق
 -: يجب المحافظة على نظافة وصحة األذنين باتباع ما يأتي

 غسل الجزء الخارجي لألذنين يومياً  لكي تبقى نظيفة. -

 لتهابات واألمراض.من الصابة باال  هماتجفيف األذنين جيدًا بعد االستحمام لحمايت -
 عدم استخدام األغراض الشخصية لآلخرين لغايات تنشيف األذنين. -
عدددم وضددع أجسددام غريبددة وحددادة داخددل األذنددين تجنبددًا لحدددوت الجددرو  وخاصددة غشدداء  -

 .الطبلة الذي يؤثر على قدرة الطالب على السمع

ليدة وتخدتلط عدم وضع أشياء صغيرة في األذنين مثل القطن ألنها قدد تددخل لدألذن الداخ -
 بالسوائل الصمغية الموجودة وتسبب التهابات ومشاكل في األذنين. 

 إن غسل القدمين يومياً بالماء والصابون وتجفيفهما جيدًا، يحمي من اإلصابة برائحة              
 القدمين الكريهة التي تنفر اآلخرين.       
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         نظافة العينين  -سادسًا 
 

 

البصددر نعمددة مددن نعددم اهلل علينددا لددذلك يجددب المحافظددة علددى نظافددة العينددين منعددًا لصددابتهما  
الشددخا علددى القيددام  بدداألمراض خاصددة وأن بعددض التهابددات العددين قددد تددؤثر علددى قددوة البصددر ومقدددرة

بأعمالده، وبالنسددبة للطالدب فهددي تدؤثر بشددكل مباشدر علددى تحصديله الدراسددي، وللمحافظدة علددى صددحة 
 -العينين يجب اتباع ما يأتي :

اسدددتعمال المناديدددل والمناشدددف الخاصدددة بكدددل فدددرد مدددع ضدددرورة عددددم اسدددتخدام األدوات الشخصدددية  -
 .لآلخرين، بما فيها الوسائد والفراش

ت الناقلة لألمراض مثل الذباب حيع تلعب دورًا مهمًا في نقل العدوى من المصدابين مكافحة الحشرا -
 إلى السليمين.

الحددرا علددى وقايددة العينيددين مددن دخددول أي جسددم غريددب قددد يؤذيهمددا وعدددم فركهمددا عنددد دخددول  -
الغبددار، أو عندددما تكددون اليدددين غيددر نظيفتددين، ألن األيدددي المتسددخة تددؤدي إلددى إصددابة العينددين 

 واألذنين والفم. فتهابات ونقل العدوى لألنباالل

 نظافة األنف  -سابعًا 
 

البددارزة و المهمددة فددي  األعضدداءمددن وهددو يقددع األنددف فددي منتصددف الوجدده علددى قمددة الجهدداز التنفسددي 
وترطيبده  فيدهضافه لدور  البارز في تصفية الهواء المستنشق بواسطة الشعيرات الموجودة لالوجه، فبا

والتدي  هفدي عمليدة الشدم لوجدود الخاليدا الشدمية فدي سدقف اً بدارز  اً لده دور  كمدا ،اطيدةالمخ دبواسطة الغدد
وحيدع إن األندف يقدوم بتنقيدة الهدواء الدداخل مدع الشدهيق  ،يز بين الدروائح المختلفدةيتساعدنا في التم

والمار على سطحه بواسدطة الشدعر السدميك الكثيدف عندد مدخلده، والغشداء المخداطي المدبطن لتجويفده 
فددإن ندداتج هددذ  الوظيفددة هددو تجميددع الجددراثيم  ، رازات المخاطيددة التددي تغطددي سددطح هددذا التجويددفوالفدد

 كبيدراً  ، وبدذلك يصدبح األندف مخزنداً دهليدز بكميات كبيرة وبأنواع عديدة في مددخل األندف وعلدى جددران 
لدى سدطح الجلدد، وحتدى إلدى  الهدواء للجراثيم الطفيلية والمرضية يوزعهدا إلدى داخدل الجهداز التنفسدي وا 
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، ذلك يكون تطهير األنف مدن الجدراثيم وسديلة فعالدة وأكيددة لحمايدة النسدانلالخارج في حركة الزفير، 
، وللمحافظة على نظافة األندف يجدب الشكل الخارجي للوجه ومميزاته إعطاءفي  مهم جداً  األنفكذلك 

 اتباع األمور اآلتية :
 مخاط.استنشاق ال مغسل األنف يوميًا بالماء الفاتر وعد -1
عدددم وضددع  أصددابع اليددد فددي األنددف إذ إن ذلددك يددؤذي الغشدداء الددذي يددبطن األنددف ويددؤدي إلددى  -2

 النزف، إلى جانب كونها عادة غير مستحبة .

 االنتبا  إلى كون مجرى األنف سالكًا دومًا خاصة عند األطفال . -3

عدد سدد اآلخدر تدريب األطفال على التمخيط بالطلب منهم إجراء ذلك تناوبًا مدن أحدد المنخدرين ب -4
 .  منعًا لدفع المفرزات المخاطية إلى الوراء ودخولها إلى األذن الوسطى محدع االلتهاب فيها

نزلدة بدرد أو زكدام أو حساسدية، وقدد يدؤدي  ةقد يصبح األندف مسددودًا أو راشدحًا يسديل باسدتمرار نتيجد
ي الجيددوب لدددى كثددرة المخدداط فددي األنددف إلددى حصددول التهدداب فددي األذن لدددى األطفددال أو مشدداكل فدد

 -البالغين، ولزالة االنسداد من األنف يمكن إجراء ما يأتي :
يمكن للكبار والبالغين أن يضعوا قلياًل من ماء ملحي في أيديهم ويتنشقون بحذر فهذا يساعد على  -

 .تفكك المخاط بحيع يمكن إخراجه
 -تنفس بخار الماء الساخن ) التبخير  ( الجراءات : -

 ع وضع إناء )دلو( به ماء ساخن عند القدمين.الجلوس على كرسي م -

 وضع منشفة فوق الرأس تغطي الدلو لحبس األبخرة المتصاعدة. -

 ( دقيقة.15التنفس بعمق لمدة ) -

 ( مرات في اليوم.3-2تكرار الخطوات من ) -
 مسح األنف المسدود أو الراشح عند السيالن وعدم النف، فقد يؤدي النف إلى وجع     -

 تهاب الجيوب .األذن أو ال    
 

 
 
 

 ت األذن والجيوب.  مسح األنف وتجنب النف قدر اإلمكان يمنع حدوث التهابا  
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 نظافة الفم واألسنان  -ثامنًا 

الفم الجزء األعلى مدن القنداة الهضدمية، ويتدالف مدن الخددين فدي الجدانبين واللسدان فدي  تجويفيشكل 
الفددم  داخددلاألسددفل والحنددك فددي األعلددى، والشددفتين فددي األمددام، ويغطددى الفددم بغشدداء مخدداطي، ويوجددد 

بمضد  الطعدام فدي حدين يعمدل اللسدان علدى خلطده باللعداب، كمدا  تقدوم األسدنان حيعاللسان واألسنان 
 تساعد االسنان على النطق السليم،  وتعطي الوجه شكله الحسن. 

ونظددرًا ألن الفددم يددوفر تربددة مثاليددة لتكدداثر الجددراثيم، فمددن المهددم أن نتعددرف علددى الجددراءات المناسددبة 
ال العمددر لضددمان بقدداء األسددنان واللثددة للمحافظددة علددى نظافددة الفددم واألسددنان ونسددتمر بممارسددتها طددو 

 سليمة صحيحة.
للمحافظة علدى صدحة ونظافدة الفدم يجدب تنظيفده جيددًا بعدد كدل وجبدة مباشدرًة عدن طريدق المضمضدة   

 بالماء النظيف أكثر من مرة .

 -وللمحافظة على نظافة وصحة األسنان واللثة يجب اتباع ما يلي:

مادة الفلورايد لتنظيف األسنان يوميدًا خاصدة بعدد تنداول استخدام الفرشاة والمعجون المحتوي على  -
الوجبات وقبل النوم؛ ألن الفم يبقى رطبًا من خالل اللعاب وتنشط البكتيريدا لدياًل فتدؤدي إلدى إصدابة 

الجرثوميدة التدي قدد  من األمراض، فتنظيف األسنان يعمدل علدى إزالدة اللويحدة األسنان بالنخر وغير 
يؤدي تراكمها إلى أن تتحول إلى جير والدذي يجدب إزالتده مدن قبدل طبيدب تكون على أسنانك والذي 

 األسنان.

التنظيددف مددا بددين األسددنان يوميددًا لزالددة اللويحددة الجرثوميددة مددن المندداطق التددي ال تسددتطيع الفرشدداة  -
 الوصول إليها، ويمكن ذلك باستخدام الخيط الطبي.

 زيارة طبيب األسنان مرة كل ستة شهور وبشكل دوري  -

 حرا على تفريش اللسان بالفرشاة والمعجون.ال -

 

 -الميزات التي يجب أن تتوافر في فرشاة األسنان:  

 مريح مانع لالنزالق مما يجعلها سهلة االستخدام وهي مبللة. مقبضذات  -

 ذات شعيرات ناعمة لتكون لطيفة على األسنان واللثة. -

 إليها في الفم.ذات رأس يساعد على الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول  -
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 -:ما هو الفلورايد
الفلورايد هو معدن يوجد بشدكل طبيعدي فدي أطعمدة كثيدرة وفدي معظدم مصدادر ميدا  الشدرب، وهدو يثدبط 
مقدددرة الجددراثيم علددى إنتدداج الحددامض، ويقددوي ميندداء األسددنان ويزيددد مددن مقاومتهددا للنخددر، فاسددتخدام 

وي علددى الفلورايدد" يددوفر حمايدة  تمتددد معجدون أسدنان بدده فلورايدد "أو أقددراا أو سدوائل مضمضددة تحتد
 طوال العمر، ويحمي أسنان األطفال بصفة خاصة.

 العناية بمنطقة األعضاء التناسلية:  -تاسعًا 
 

 تحتاج هذ  المنطقة إلى عناية خاصة لدى طلبة المدارس من الذكور والناع على حد سواء، لذلك:
ن لزالدة األوسداخ العالقدة مدن بقايدا الفدرازات يجب أن تغسل يوميدًا مدرات عددة بالمداء والصدابو -1 

وتجفدف المنطقدة باسدتخدام المناديدل البدنية المختلفة؛ كدالعرق والبدول والغدائط والفدرازات الدهنيدة، 
 لتجنب انبعاع رائحة كريهة. المعقمة الصحية

باستمرار، أما الناع فلهن عناية خاصة بهذ  المنطقة في أثناء الحيض؛ إذ يتم تغيير الفوطة  -2
ويفضل االستحمام يوميًا في أثناء الحيض على عكس ما هو شائع عند العامة من أن االستحمام 

 في هذ  الفترة. ضار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األنشطة العملية
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ن  ترتبط نوعية حياة الطالب بقدرته على التعلم وتوظيف المعرفة المكتسبة في حياته اليومية، وا 
طلب التدرب على عدد من المهارات وصقلها، فالمعرفة غير كافية بحد ترجمة المعرفة إلى سلوك يت

ذاتها لحداع تغير في السلوك ما لم تقترن تلك المعرفة بمهارات عملية تعزز الكفاءة الذاتية لدى 
الطالب فتجعله قادرًا على االستجابة على نحو مالئم للظروف والمؤثرات المختلفة ومن هنا جاءت 

 حسين قدرات الطلبة على أداء هذ  السلوكيات . هذ  النشاطات لت
 ( غسل اليدين1نشاط )

 يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط أن يصبح قادرًا على:
 .التعرف إلى أهمية غسل اليدين -1
 تحضير األدوات الالزمة لغسل اليدين. -2

 غسل يديه بالماء والصابون بالطريقة الصحيحة. -3

 لمكان.قدر ا يديه نظيفةالبقاء على  -4
 

 المواد واألدوات الالزمة:
 قطعة صابون أو صابون سائل. -2
 دافئ )حنفية مع مغسلة( جارماء  -3

 منشفة أو ورق تنشيف. -4
 

يطبق هذا النشاط من قبل الطلبة أنفسهم وبإشراف المعلم،  لذا تأتي المخاطبة به   -مالحظة:
 مباشرة مع الطالب.

اليومية أمام الطلبة مرة على األقل  ةشاط في الحياعلى المعلم أن يقوم بتطبيق هذا الن -مالحظة:
 .وكلما استدعت الحاجة لذلك، ألهمية تطبيق هذا النشاط في حياتنا اليومية

درب طالبًا أو أكثر على استعمال قطعة الصابون على المغسلة، نبه الطلبة إلى أن قطعة الصابون 
ي أيام الشتاء الباردة تتأخر رغوة الصابون في الكبيرة يصعب استعمالها حتى من قبل الكبار أحيانًا، ف

   الظهور عند استعمال الماء البارد، لذا ينصح باستعمال الماء الدافئ.
 الجراءات التنفيذية:
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 ، وارفع األكمام لتجنب وصول الماء  كالخواتم الحليانزع الساعة و  -1 -1 

 إليها .      -2
 باليدين .الحنفية واضبط تدفق الماء فتح ا -2 -3

 تعريض اليدين لتيار الماء الدافئ . -3 -4

إلى  الرغوة  صلتفي عملية الغسل بحيث  قطعة الصابون استخدام  -4 -5 
 .جميع أجزاء اليدين جيداً  فركأن يتم  ىاليدين بصورة جيدة، عل

 

لفترة  وإياباً  يتم وضع األصابع بشكل متداخل مع تحريكها ذهاباً  -5 
زيادة هذه المدة  االعتبارفي ثانية مع األخذ ( 60-30)تتراوح من 

تحت  األوساخ، مع إزالة تين بصورة واضحةن متسخااليدكانت إذا ما  
يتم فرك معظم ظافر حيث يزيد عدد الجراثيم في هذه المنطقة، األ

 كالرسغين.أجزاء اليد مع التركيز على األجزاء التي يتم إغفالها عادة  
إزالة الصابون  يتم ىحت لحنفيةاليدين باستخدام ماء اشطف  -6 

الماء في  الحوض أوفي اليدين وضع بالكامل، ويحظر 
 .الراكد

 أو ورق   يتم تجفيف اليدين باستخدام فوطة نظيفة  -7 
  التنشيف .

 (  النظافة الشخصية 2نشاط)

 :ىيتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط أن يصبح قادرًا عل    
 إدراك مفهوم الصحة والنظافة الشخصية.  .1
 .التعرف إلى طرق الوقاية من األمراض ذات العالقة بالنظافة الشخصية .2

 تعداد طرق العناية باليدين والقدمين.  .3
 التعرف إلى طرق الوقاية من الصابة بالتقمل. .4

 

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط:  
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)حنفيددة( صددابون ءمغلفددات تحددوي ورقددة عمددل الطالددب) رسددمًا كاريكاتوريددًا لجسددم النسددان( مصدددر ما
 ومنشفة.

 

 خطوات تنفيذ النشاط:

 اإلجراءات واإلرشادات الزمن بالدقائق

 يوزع المعلم مغلفات تحوي ورقة عمل الطالب على الطلبة. - دقائق 5
 

 يطرح المعلم على الطلبة األسئلة اآلتية:  دقيقة 30
 كيف يمكن إضفاء الصحة والنظافة الشخصية؟ 

غلفات التي تحوي ورقة عمل الطالب، وذكر أعضاء يطلب إليهم فتح الم     
الجسم التي يشاهدونها في الرسم وتوضيح ما يلزمها حتى تتوافر لها الصحة 

 الشخصية الحقيقية.

ما األمراض التي قد تنشأ في أجزاء الجسم المختلفة نتيجة عدم العناية بالنظافة 
 الشخصية؟

هم تطبيقها سواء بطريقة المحاكاة يقدم المعلم إجراءات عملية للطلبة ويطلب إلي
أو األداء الحقيقي، أو تمثيل األدوار إلضفاء الصحة الشخصية، مثال غسل الوجه 

 بالطريقة الصحيحة، أو غسل القدمين وتجفيفها.

 يوضح المعلم طرق العناية بالنظافة الشخصية.   دقيقة 15

 
 ورقة عمل الطالب

 

 
 رسم جسم اإلنسان

 فة في أجزاء الجسم المختلفة تنشأ األمراض اآلتية:نتيجة إلهمال النظا
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 ( تنظيف األسنان3نشاط )

  
 :يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط أن يصبح قادرًا على

 التعرف إلى أهمية تنظيف األسنان . -1
 تحضير األدوات الالزمة لتنظيف األسنان .  -2

 .يقة الصحيحةتنظيف األسنان بالطر  -3

 المواد واألدوات الالزمة:
 فرشاة أسنان، خيط طبي، معجون أسنان يحتوي على فلورايد، كوب ماء، منشفة أو ورق تنشيف.  

   

 ملحوظات:  

 التقمل
 األسناننخر 
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 يطبق هذا النشاط من قبل الطلبة أنفسهم وبإشراف المعلم. -
بة مرة على اليومية أمام الطل ةعلى المعلم أن يقوم بتطبيق هذا النشاط في الحيا  -

 .األقل، وكلما استدعت الحاجة لذلك، ألهمية تطبيق هذا النشاط في حياتنا اليومية
  

 الجراءات التنفيذية:
 

 

     ،  درجة 45ثبت الفرشاة على خط اللثة بزاوية مقدارها  -1 -8

  حرك .تأكد من مالمسة الفرشاة لسطح األسنان واللثة        -9

عنااااد تنظيااااف  ساااافلإلااااى األعلااااى ماااان األالفرشاااااة بلطااااف                 
أسنان ال            الفك العلوي، ثمّ حرك من األسفل إلى األعلاى عناد                

 ت            تنظياااااااااااااااااااااااااااااف أسااااااااااااااااااااااااااااانان الفاااااااااااااااااااااااااااااك السااااااااااااااااااااااااااااافلي.

 

 

ألسنان ا كرر العملية نفسها على المجموعة التالية من -1
   بحيث

 . أسنان في كل مرة 3-2يتم تنظيف من      

 

  حركها ،ضع الفرشاة خلف األسنان األمامية عموديا -2
 . أعلى وأسفل مستخدما نصفها األمامي إلى     

 

 

  ة على السطح الطاحن من األسنان حركهااثبت الفرش -3
       نظف اللسان بتحريك الفرشاة  ،فاألمام والخلف بلط إلى     
 الرائحة التي تنتجها اللويحات  ن الخلف إلى األمام إلزالةم    
 لجرثوميةا    

اغسل اللسان بالفرشاة بحركة جامحة من الخلف إلى األمام  -5   
 إلزالة بقايا الطعام وإنعاش فمك.

 الطبي خيطالالطريقة السليمة للتنظيف باستخدام 
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بوصة حول أصابعك  18طولها  لف قطعة من الخيطقم ب - 
 الوسطى وامسك بإحكام مقطعا منها طوله بوصة واحدة.

 

أدخل خيط الحرير برقة بين األسنان ونظف ما بينها بحركة رأسية من  -
على إلى األسفل عدة مرات مع االنحناء حول األسنان عند حافة األ

اللثة، استخدم خيط الحرير لتنظيف ما حول األسنان الداعمة للجسر 
 وتحت األسنان الصناعية باستعمال جهاز خاص لمد خيط الحرير. 

السن  يجب دائما استعمال خيط الحرير للتنظيف خلف - 
 ناء عملية التنظيف.األخيرة، اسحب مزيدا من الخيط أث

 
 ( : 4نشاط )

 عنوان النشاط: العناية باألسنان 
 دقيقة 51الزمن :  

 أهداف النشاط: يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط أن:
 يدرك أهمية وقاية األسنان من الضرر. 
 .يتبع السلوك الصحي في العناية باألسنان 

 يتناول األغذية المفيدة لألسنان. 

 النقية لوقاية األسنان.يتناول الميا   

 

 :المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط
 سبورة وطباشير. 

 خطوات تنفيذ النشاط:
 

 اإلجراءات واإلرشادات الزمن بالدقائق
 يقدم المعلم للنشاط بشرح أهدافه، وسؤال الطلبة ماذا تعمل إذا شاهدت زميلك؟ - دقائق 5
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 .يفتح زجاجة مشروبات غازية بأسنانه -أ
 يقطع حبالً بالستيكياً بأسنانه. -ب

 دقيقة 25
 
 
 
 
 
 

 يوزع المعلم الطلبة في مجموعات ثالث وتعين المجموعة مقرراً لها. -
 ثم يطلب إلى المجموعة األولى مناقشة اآلتي:

 *  تأثير العادات اآلتية في األسنان:
 مص اإلصبع  -
 كسر المواد الصلبة باألسنان.  -
 دتناول الماء البار  -

 تناقش المجموعة الثانية اآلتي:
 -* تأثير العادات الصحية اآلتية في األسنان:

 تنظيف األسنان المستمر باستخدام الفرشاة والمعجون -
 تناول الخضار والفواكه الطازجة. -
 زيارة طبيب األسنان بانتظام.  -

 تناقش المجموعة الثالثة اآلتي: 
 لغذاء في األسنان.* تأثير المواد المضافة إلى الماء وا 

 السكر -
 الملونات -
 األمالح -

 

يطلب المعلم إلى مقرر كل مجموعة عرض ما توصلت إليه مجموعته على طلبة  دقيقة 20
 الصف.

 يناقش المعلم الطلبة باإلجابات.

 يطلب إلى طالب آخر من كل مجموعة تدوين اإلجابات الصحيحة على السبورة. -
 

 ة ونظافة البيئة ) كيف نعتني بنظافتنا(النظافة الشخصي(  5نشاط )
 دقيقة 51الزمن :

 أهداف النشاط
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 يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط أن يكون قادرًا على أن: .1
 يدرك أهمية النظافة الشخصية. .2
 أهمية نظافة البيئة. يدرك .3
 يعدد طرق المحافظة على نظافة الجسم. .4

 يعدد طرق المحافظة على نظافة البيئة. .5

 

 اد واألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط:المو 
 )سبورة، طباشير، لو  قالب، أقالم خاصة، الصق، ورقة عمل الطالب(

 
 خطوات تنفيذ النشاط:

 

 الجراءات والرشادات الزمن بالدقائق

يقوم المعلم بتقديم النشاط بأسلوب العصف الذهني بطرحه - دقائق 11
 السؤال اآلتي: 

يدون الطلبة الجابة على السبورة أو اللو  لماذا النظافة مهمة لنا؟ 
 القالب. 
 

 يسأل المعلم السؤال اآلتي:- دقيقة 25
 )ورقة عمل الطالب( ؟كيف نحافظ على الجسم نظيفاً      

يوزع المعلم على كل طالب ورقة صغيرة مرسوم عليها -
 أجزاء جسم النسان ومدونًا عليها اسم كل جزء.

ورقة عمل مدون فيها عبارات  طالبيوزع المعلم على كل -
 عن طرق المحافظة على الجسم نظيفًا.

يطلب المعلم إلى أحد الطلبة تقسيم السبورة إلى أربع -
 أقسام، الرأس والوجه، الجسم، اليدين، القدمين.

يطلب المعلم إلى كل طالب اختيار عبارة من ورقة عمل -
 الطالب وكتابتها على الورقة الصغيرة.

لى كل طالب التوجه إلى السبورة ولصق العبارة يطلب المعلم إ-
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 التي يجدها مناسبة في المكان المناسب ألجزاء الجسم.

 

يناقش المعلم مع المجموعة الكبرى األمور الواجب اتباعها - دقيقة 15
 للمحافظةعلى كل جزء من أجزاء الجسم السابقة  نظيفًا .

 

 الطالبعمل ورقة 
 

 نظيفاً  *** طرق المحافظة على الجسم
 

 االستحمام مرتين في األسبوع على األقل، مع التركيز على األماكن الحساسة .
 

 نظافة تحت البط قبل استخدام مانع الروائح.
 

 غسل الوجه كل صبا  وكلما اتسخ أثناء النهار.
 

 نظافة العينين يوميًا.
 

 مسح العينين بفوط نظيفة أو قطن إذا كان بهما )قذى( بعد االستحمام.
 

 األسنان بالفرشاة والمعجون مرتين في اليوم على األقل وبعد تناول الحلويات. تفريش
 

 األذنين يوميًا وخاصة بعد االستحمام. تجفيف
 

 نظافة الرقبة أثناء االستحمام.
 

 نظافة اليدين قبل تناول الطعام وبعد .
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 نظافة اليدين بعد استعمال المرحاض بالماء والصابون.
 

 ميًا وخاصة قبل النوم وتجفيفهما.القدمين يو  غسل
 

 غسل الشعر بالشامبو أثناء االستحمام وشطفه جيدًا بالماء.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنشطة إثرائية 
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يطلددب المعلددم إلددى كددل طالددب زيددارة إحدددى المدددارس، واالطددالع علددى النظافددة الشخصددية   .1
 للطلبة فيها، وكتابة تقرير حول ذلك ومناقشته مع طلبة صفه.

المعلدم إلدى الطلبدة كتابدة تقريدر حدول األسدنان اللبنيدة وعدددها، واألسدنان الدائمدة يطلب  .2
 وعددها وتوضيح العالقة بينهما.

يطلب المعلم من الطلبة كتابة تقريدر حدول األسدنان واآلثدار المترتبدة علدى عددم تنظيفهدا   .3
 بالفرشاة والمعجون قبل النوم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقويم الذاتي

 ال نعم ستطيع بعد معرفتي بمحتويات هذ  الوحدة أن أجيب عما يأتي:أ الرقم



 50 

   تعد النظافة الشخصية وسيلة من وسائل تقبل المجتمع للطلبة. -1
   أقي جسمي من األمراض إذا اهتممت بنظافتي الشخصية. -2
باألمراض  اصابتييزيد تراكم األوساخ والجراثيم على جلدي من فرصة  -3

 الجلدية.
  

أغسل وجهي وأفركه جيدًا ألتخلا من الدهون واألوساخ وأمنع ظهور  -4
 البثور.

  

   أنزع الشعر من تحت إبطي إذا كان طوياًل للوقاية من الصابة بالفطريات. -5
   أقلم أظافر قدمي بشكل أفقي لمنع نمو األظافر تحت الجلد.  -6
لحمام للتخلا من أغسل يدي جيدًا بالماء والصابون بعد استعمال ا -7

 الجراثيم العالقة بهما ولمنع انتقال األمراض المعدية. 
  

   أجفف قدمي جيدًا بعد غسلهما بالماء والصابون لمنع نمو الفطريات. -8
أحافظ على صحة أذني ألهميتها في السمع وحفظ التوازن إضافة لوظيفتها  -9

 في إصال  النطق وتقويمه. 
  

عيني عند دخول الغبار للحفاظ عليهما من الصابة  أحرا على عدم فرك -11
 بااللتهابات. 

  

   أمضمض فمي جيدًا باستخدام الماء النظيف بعد كل وجبة مباشرًة.  -11
أستخدم فرشاة أسنان ومعجون يحتوي على فلورايد لتنظيف أسناني يوميًا  -12

 بعد تناول الوجبات وقبل النوم.  
  

   كل ستة أشهر أنا وعائلتي. أزور طبيب األسنان -13
أغسل منطقة األعضاء التناسلية يوميًا بالماء والصابون لزالة األوساخ  -14

 العالقة ولتجنب انبعاع رائحة كريهة.
  

أستحم يوميًا أثناء الحيض للمحافظة على نظافة منطقة األعضاء  -15
 التناسلية.  
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 الوحدة الثالثة
 قلة النظافة داخل المدرسةاألمراض الناتجة بسبب 

 المقدمة: 
هددي مجموعددة مددن الددنظم الطبيعيددة والبيولوجيددة التددي تحدديط بالنسددان، وتعتبددر مددن أهددم عوامددل  البيئددة

الصحة والمرض، فالبيئة الصحية ضدمان لحالدة صدحية سدليمة أمدا البيئدة غيدر الصدحية فتعتبدر أرضدًا 
دي النتشددار األمددراض المعديددة والمزمنددة بددين خصدبة لتكدداثر الميكروبددات والحشددرات والقددوارض؛ ممددا يدؤ 

وتدوفير غدذاء صدحي سدليم ومتدوازن حيدع يعتبدر من توفير ميا  شرب صحية آمنة  الناس، لذلك ال بد
تلوع الماء والغذاء من أهم عوامل الخطورة على صحة الطلبة إذ ينتج عنه حدوع أمراض معوية مثدل 

. والجددددير بالدددذكر أن نقدددا الميدددا  لددده دور ،...الختااللتهددداب الكبددددي الوبدددائي والتيفوئيدددد والسدددهاال
 أساسي في انتشار أمراض قلة النظافة الشخصية مثل الجرب والتقمل وفطريات الجلد كالسعفة.

 
 
 
 

 النظافة الشخصية :  ةاألمراض المرتبطة بقل -أ 
 مرض التقمل  -1 
 

ر، ويعتبر من األمراض الناتجة عن من األمراض الجلدية الشائعة بين طلبة المدارس، عالمي االنتشا
قلة النظافة الشخصية، ويعرف هذا المرض بأنه غزو الرأس أو الجسم أو منطقة العانة بحشرات 

 القمل أو يرقات أو بيض القمل )الصئبان(.
 

 القمل: 

 من قنطار عالجٌر درهم وقاية خي
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طفيليات ماصة للدم لون األنثى منها أبيض رمادي ينقلب إلى أحمر عندما تمتا الدم، طول القملة   
( ملددم والددذكر أصددغر قلددياًل، يمددتا القمددل دم النسددان ويدددخل لعابدده داخددل الجلددد أثندداء 4 - 3) مددن

بويضدات ( 11 – 7)      امتصاا الدم، تعديش أنثدى القمدل مددة شدهر واحدد تضدع خدالل هدذ  المددة
لدة يوميًا وتفقس البويضة خالل ثمانية أيام تخرج اليرقة التي تحتاج إلدى ثمانيدة أيدام أخدرى لتصدبح قم

بالغددة وتكددون البويضددة بيضدداوية الشددكل وعالقددة بالشددعر علوقددًا شددديدًا أو ملتصددقة بخدديط المالبددس 
ويصعب إزالتها بسهولة ويوجد ثالثدة أندواع مدن القمدل يصديب النسدان وتسدمى حسدب أمداكن وجودهدا 

 على جسم النسان .)قمل الرأس، قمل الجسم و قمل العانة(.
م،  وال تفقس بيدوض قمدل الدرأس بدرجدة حدرارة أقدل مدن 32قمل هي وأنسب درجة حرارة لدورة حياة ال

22.م 
النسان هو العائل الوحيد لجميع أنواع القمل اآلدمي، كما وأن قمل الحيواندات ال تغدزو النسدان وقمدل 

 الرأس والجسم في اآلدمي هو الذي يعنينا في هذا المجال.
، وحجمدده كبيددر نسددبيًا يعدديش القمددل فددي أسددفل الشددعر قريبددًا مددن فددروة الددرأس

 51بحيددع يسددهل رؤيتدده بددالعين المجددردة، وتسددتطيع أنثددى القمددل أن تضددع 
بيضة خالل ستة أيام فقط، ويلتصق البيض بالشدعر بواسدطة مدادة صدمغية، 

  ويمكن رؤيته بسهولة كأجسام كروية صغيرة بيضاء.
 

 طريقة العدوى: 
 االحتكاك المباشر بالشخا المصاب.

 متعة المصاب خاصة المالبس وأغطية الرأس واألمشاط.االتصال واستعمال أ

 

 

 

 

 
 :قمل الجسم

قملة الجسم أكبر قلياًل من قملة الرأس وهي في العادة رمادية اللون، وتعيش هذ  القملة معظدم الوقدت 
في ثنايا المالبس الداخلية حيع تضدع بيضدها، ويفقدس البديض فدي غضدون حدوالي سدتة أيدام وتتكداثر 

 بوعين، وال يغادر القمل المالبس إلى جلد الجسم إال للغذاء فقط.الصغار خالل أس

 .بالناس المكتظة  غير النظيفةيصيب داء القمل الرأس والجسم وينتشر القمل في البيئات 
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ذا كانت المالبس قدد بددلت حدديثًا تصدعب رؤيتده علدى الجسدم، لكدن  يسبب قمل الجسم حكاكًا شديدًا، وا 
الهرش وآثار الحكة والبقع الدموية الناتجة عن الخدوش كافية للداللة على وجود ، القمل نفسه يمكدن 

يا المالبس الداخلية بعد لبسها بضعة أيام أو أكثدر، وهدو ينتقدل بالمالمسدة الجسدمانية مالحظته في ثنا
 أو بالنوم في فراش ملوع.

 
 :أماكن وجود 

هو أكثر ما يصادف على البطن ) في منطقدة الحدزام( وفدي أعلدى الظهدر بدين الكتفدين )منطقدة العندق  
 الخلفية(.

 التشخيا: 
صددئبان علددى الجسددم بددين ثنيددات الثيدداب وخياطتهددا وبوجددود يشددخا هددذا المددرض بوجددود القمددل أو ال

 مفرغات القمل على الجلد أو الثياب والتصبغات الجلدية.

 المعالجة:
 ما يلي:المعالجة الجماعية: في حالة ظهور إصابة بين الطلبة يتم عمل 

 إجراء استقصاء وبائي من قبل كوادر الصحة المدرسية للحاالت المصابة. 

  للمصابين ج الالزميتم إعطاء العال. 

  اسددتخدام المشددط الخدداا ) مشددط الكددف( مغطددس بالمدداء والخددل لتمشدديط الشددعر بعددد غسددله
 بالشامبو الخاا.

 

 الصورة السريرية:
جميع أنواع القمل تتطفل على النسان وتتغذى بدمه وأثناء لسعها الجلد تفدرز مدواد سدامة كمدا يسدبب 

وة الرأس بااللتهابات والتقيح وفي الحداالت المتقدمدة القمل عضات مهيجة وحكة وخدشًا وقد تصاب فر 
تتددراكم المفددرزات القيحيددة ومفرغددات الحشددرات علددى شددعر الددرأس مشددكلة كتلددة لزجددة ذات رائحددة كريهددة 

 ومنظر مقزز وغالبًا ما تتضخم الغدد اللمفاوية في منطقة الرقبة وخلف األذنين.
 

 المضاعفات:

ى ببعض األمراض الخطيرة مثل التيفوس الوبائي والحمدى الناكسدة ينقل القمل الجراثيم ويتسبب بالعدو  
 وحمى الخناق.
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 الوقاية: 

 
 

عدن طدرق انتقدال المدرض  لطلبة المدارس وأولياء أمور وأفراد المجتمدع المحلديالتثقيف الصحي  .1
أهمية النظافة الشخصية عدم استعمال األدوات الشخصية لألشدخاا  والتركيز علىوالوقاية منه 

 مثل أمشاط وفراشي الشعر واستعمال المالبس.

الحداالت المصدابة وتحويدل  المددارس وطلبدة ريداض األطفدال الحكوميدة الكشف الدوري على طلبة .2
 .الى المركز الصحي

وفددوق األذنددين  ةصدددغيفحددا بقيددة أفددراد أسددرة المصدداب مددع االهتمددام بفحددا المنطقددة ال .3
ومدؤخرة الدرأس إذ إندده غالبدا مدا ينسددى غسدلها جيدددًا أثنداء غسدل الددرأس أو المعالجدة، وفددي 

 بوجود الصئبان فقط. عليهأغلب األحيان ال يعثر على القمل بل يستدل 

 من خالل : االهتمام بالنظافة الشخصية وذلك .4

 األسبوع على األقل.استعمال الماء والصابون لغسل الرأس والجسم مرة أو مرتين في  .أ 

 .تبديل الثياب وغسلها وكيها وتبديل أغطية الفراش  .ب 

، أو اسددتعمال التنظيددف الجدداف بمددا فددي ذلددك كددي المالبددس بمدداء مغلددي غسددل مالبددس المصدداب  .ج 
 (.  وذلك للقضاء على القمل وبيضه )الصئبان

 بس.وفراشي الشعر واستعمال المال عدم استعمال األدوات الشخصية لألشخاا مثل أمشاط  .د 

  .ه 

 

 
        

 مرض الجرب -2
 

 الجرب: 
 

مدرض جلدددي ينتشدر بسددرعة فددي األمداكن المزدحمددة، حيددع يظهدر علددى شددكل بثدورات صددغيرة سددوداء   
 خلف الكوع والركبة .و اللون في الثنايا بين أصابع اليدين والقدمين 

 

 .مركز  االجتماعي التقمل قد يصيب أي شخا بغض النظر عن جنسه أو عمر  أو
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 رة الهدرش،وبمجرد أن يسمع الشخا كلمة جدرب يقشدعر جسدد  ويرتابده الرعدب الدذي يتدرجم فدي صدو 
 الرئيسي لهذا الوباء. وهو العارض

  
 

 المسبب:
 

 1.14ملددم واألنثددى البالغددة  1.18طفيددل صددغير جدددًا ال يددرى بددالعين المجددردة حيددع يبلدد  حجددم الددذكر  
 .ملم

 

 طريقة العدوى بالجرب: 

حشرات الجدرب سدريعة االنتشدار وهدي تحتداج إلدى جسدم دافدئ وال تسدتطيع أن تعديش أكثدر مدن سداعة 
 جسم دافئ. يتطلب انتقال عدوى الجرب المالمسة البدنية. بدون

 

 -فترة الحضانة:

 أسابيع. 6ساعة إلى  24تتراو  ما بين  
 

 األعراض: 
 .يسبب الجرب حكه شديدة ، وتزداد بعد االستحمام وخصوصًا في الليل 

 وندادرًا مدا ينتشدر فدي فدروة الدرأس والوجده،  ولكدن ، ينتشر المرض عادًة في جلدد الجسدم
في األشخاا ذوي النظافة الشخصدية العاليدة يكدون الطفدح محددودًا فدي منطقدة صدغيرة 

 فقط.

  األجدزاء المثاليدة التدي يصديبها المدرض هدي بدين أطدراف أصدابع اليددين وجوانبهدا، بداطن
الرس ، المرفقين، البطين ، حول السرة )البطن(، كيس الصفن عند الرجال، الجلد حدول 

 .حلمة الثدي عند الناع
 

 -الوقاية :  
 

  وأفددراد المجتمددع نشددر الددوعي والتثقيددف الصددحي بددين طلبددة المدددارس والهيئددة التدريسددية
فيما يتعلق بأسباب المرض وطرق انتقاله وعالجه والوقايدة منده مدن قبدل كدوادر  المحلي

 الصحة المدرسية.

 .ب غير منتشر مثل الحاالت المرضية األخرى ويمكن عالجه بسهولة إال في بعض الحاالت المزمنةالجر 
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 أفراد العائلة المخالطين. جميع عالج 

 .غسل وكي مالبس المصاب وأغطية فراشه 

 افظة على النظافدة العامدة بدين طلبدة المددارس حيدع إن هدذا المدرض مدن األمدراض المح
 التي تنتشر بين فئة األشخاا ذوي النظافة المتدنية.

  إلى المركز الصحي المعني. إدارة المدرسةتحويل الحاالت المشتبه بها من قبل   

 الجلدية فطرياتال-3

  سعفة الرأسفطريات  -1
 

مصطلحان عامان  مترادفان يطلقان على المرض الفطري الذي   Tineaفة الفطريات الجلدية أو السع
يصيب مناطق مختلفة من الجسدم )الشدعر والجلدد واألظدافر( وتتسدبب فدي هدذا المدرض أجنداس وأندواع  

 متباينة من الفطريات.
 تنتشر سعفة الرأس في كل من المناطق الحضرية والريفية أينمدا توجدد حيواندات مصدابة بالعددوى مثدل

 القطط، الكالب، الماشية، الخيول، والقوارض.
يبدأ مرض سعفة اللحية والدرأس ببقعدة صدغيرة تنتشدر تاركدًة بقعدًا قشدرية مدن الصدلع المؤقدت ويصدبح 

 الشعر المصاب بالعدوى قصفًا سهل السقوط وأحيانًا تظهر آفات رطبة بارزة متقيحة.
 

 المستودع:
 النسان.

 اشية والخيول والقوارض،...الخ( .لقطط والكالب والمالحيوانات) ا
. 
 

 -االنتقال:
 بالتماس المباشر من الجلد إلى الجلد. .1

بالتماس غير المباشر مثل ماكنات قا الشعر أو أدوات الزينة كاألمشاط وفراشي  .2
الشعر أو المالبس أو القبعات الملوثة بشعر من أشخاا مصابين بالعدوى أو حيوانات 

 مصابة بها.

 يومًا. 14 – 11رة  الحضانة من فت     :الحضانة
 

 .عدم االقتراب من الحيوانات -
وفي حال تربية تربية الحيوانات في  -

المنزل ضرورة الحصول على شهادة صحية 
 .ومتابعة دورية 
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 (سعفة الجسم )البدنفطريات -2
 ،قدامستثناء فروة الرأس والمناطق الملتحية واألاالجلد ب صيبمرض فطري ي       

ها عادة محمرة يظهرعلى نحو متميز كآفات منبسطة منتشرة حلقية الشكل تكون حواف
 .حويصلية أو بثرية

الحيوانات مثل  ونالمسياألطفال خصوصا الذين نتشر بشكل كبير بين ي الحدوع
 .…القطط والكالب والخيول والضأن 

 : النسان ،الحيوانات ، والتربة.    المستودع 
 أيام.11- 4  : فترة الحضانة

 
شخاا مصابين بالعدوى أو : مباشر أو غير مباشر مع آفات الجلد وفروة الرأس أل نتقالال طرق ا

حتمالية العدوى إستحمام على الشواطىء والكراسي الملوثة وتبقى حجرات الرضيات و أآفات حيوانات أو 
 ما دام الفطر حي وباقي على المواد الملوثة.

 
 

   وسعفة اليد فطريات سعفة القدم)القدم الرياضي( -3
   
يتميز المرض بتشقق الجلد بين أصابع القدم أو بوجود نفطات تحتوي على سائل مائي خفيف واسمه  

ئع القدم الرياضي، وفي الحاالت الشديدة تظهر آفات حويصلية على أجزاء مختلفة من الجسم الشا
الشعروية الذقانية  لتهاب بكتيري ثانوي وفطراوقد يكون هناك  ،يدي يصاحبها ألم وحكةا األوالسيم

بح فتص PH درجة تهاب فقاعي لباطن القدم حيع هناك زيادة في تعرق القدم وزيادة فياليؤدي إلى 
لفطريات القدم  نتشاراً اأما فطر الشعروية الحمراء وهو المسبب األكثر ، المنطقة مالئمة لنمو الفطريات

صابة اليد عادة تكون من النوع الجاف  ،حمرارًا و تقشرات للقدم خاصة باطن وأطراف القدمافيسبب  وا 
يصيب اليد والصابة عادة  الشعروية الذقانية يمكن أن الذي يسببه الشعروية الحمراء والنوع اآلخر

ما تصاب كلتا  مع حكة قوية وغالباً  تظهر في باطن اليد وأطراف األصابع على شكل فقوعات جافة
 اليدين.

 .: مجهولة فترة الحضانة
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كثر أوالعدوى ، ناعكثر من ال أفال والذكور طكثر من األأنتشار ويصيب البالغين ال : عالمي ا الحدوع
 لحار.في الجو ا حدوثًا وشدةً 
  .: النسان المستودع
رضيات : التماس المباشر أو غير المباشر مع آفات جلدية لألشخاا المصابين أو باأل  قالنتال اطرق 

 خرى الملوثة.دوات األستحمام واألالوحجرات ا
 

 -: للفطريات الجلدية الجراءات الوقائية -2
اء األمور عن أسباب وطرق التثقيف الصحي المدرسي للطلبة والهيئة التدريسية وأولي. 1 .1

 انتشار هذ  االمراض والوقاية منها وكذلك المحافظة على النظافة العامة والشخصية.

االشتبا  بوجود المرض تقوم إدارة المدرسة بإبال، طبيب المركز الصحي التابع له  في حالة .2
 .المدرسة لجراء الالزم

 عالج حسب التعليمات الخاصة بذلك.التقيد التام بتعليمات اخصائي طبيب الجلدية وأخذ ال .3

ومتابعة الشروط الصحية للمسابح في المدارس التي  االهتمام بنظافة المسابح العامة .4
  تتوفر فيها.

عن اسباب المرض وطرق االنتقال والوقاية في صالونات الحالقة  نالتثقيف الصحي للعاملي .5
 في المراكز الصحية.منه من قبل مراقبي الصحة 

بين )بسعفة القدم( بضرورة تجفيف المنطقة المصابة تثقيف المصا .6
 .واستخدام البودرة الخاصة بالفطريات 

تثقيف المصابين )بسعفة الرأس( بغسل الرأس يوميًا لزالة الشعر المتساقط والعمل على  .7
 تغطية السعر بغطاء محكم )طاقية(.

العدوى  ثقيف المجتمع السيما اآلباء واألمهات فيما يتعلق بخطورة اكتسابت .8
 من أشخاص مصابين بها وكذلك من الكالب والقطط والحيوانات األخرى.

 الديـدان -4
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ولهددا  العامدة، تنعدددم فيهدا النظافددةتنتشدر عدددوى الديددان فددي األمداكن ذات المندداخ الحدار الرطددب والتدي 
 ،لشدعيرات داء ا، الددودة الدبوسدية، األنكلسـتوما ، ديـداناإلسـكارس العديد من األندواع أهمهدا ديددان

 .الديدان الشريطية
  

 : طرق العدوى
 خصوصًا   )و تنتقل الديدان بواسطة األيدي الملوثة بها إلى جسم النسان  .1

 . تحت األظافر(                   
 عن طريق الطعام الملوع ببيوض الديدان. .2

 عن طريق اختراق األيدي أو القدمين العارتين ومنها تنتقل الى الدم . .3

 م نيئة أو غير جيدة الطهي. تناول لحو  .4
                 

   :األعراض

 تعتمد هذ  األعراض على نوع الديدان التي يصاب بها الشخا.
 حكة في القدمين واليدين. -
 إسهال. -
 انتفاخ البطن. -

 ضعف عام . -
 نقا في الوزن. -

 فقر دم وشحوب. -

 سعال. -
 مغا متكرر. -

 حكة شديدة عند فتحة الشرج.  -
 

   -ة بالديدان:من الصاب الوقاية
 طبخ اللحوم جيدًا. -

 المحافظة على النظافة الشخصية والعامة. -

 صابة بالديدان.إلطبخ اللحوم جيداً يجنبناً ا
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 غسل الخضروات جيدًا.  -

 غسل األيدي قبل األكل وبعد . -

 غسل األيدي بعد الخروج من المرحاض. -

 تقليم األظافر. -

 عالج الحالة المصابة وكذلك عالج جميع أفراد األسرة. -

 وغيرها.111الكالبعدم االقتراب من الحيوانات مثل القطط و  -

 عدم التبرز بالقرب من آبار الميا . -

 

  األمراض المرتبطة بتلوع المواد الغذائية والميا  -ب
 "Hepatitis "A        التهاب الكبد الوبائي "أ"  -1

 
هو من األمراض األكثر انتشارًا في العالم بين أنواع التهاب الكبد وهو مرض متوطن في  

لتهاب حاد، ومعظم الصابات تحدع أثناء فترة الطفولة، ولكن قد يحدع في أي األردن، يصيب الكبد با
عمر إذا  لم يصب النسان من قبل، ويحدع هذا المرض في األماكن التي يتدنى فيها مستوى النظافة 

 البيئية واألكثر ازدحامًا بالسكان، وتبقى المناعة ضد الصابة بالمرض طوال الحياة .
 "  "Aنوع  لكبد الوبائيافيروس   -المسبب:

 
 سنة . 15هم األطفال دون سن أل  -الفئة العمرية األكثر عرضة لهذا المرض:

 

 تتروا  من أسبوعين إلى شهرين.  فترة الحضانة :

  طرق االنتقال:
 تلوع األيدي ببراز شخا مصاب.  -

تلوع ميا  الشرب بالفضالت اآلدمية عن طريدق ميدا  المجداري أو تبدرز شدخا مصداب  -
 ميا  الشرب.في 

عدن طريدق أو تلوع األطعمة والمشروبات عن طريق األيدي الملوثة ببراز شخا مصاب  -
 الذباب.

 األعراض: 
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قد تظهر األعراض على شكل أعراض األنفلدونزا حيدع تبددأ بحمدى خفيفدة مصدحوبة بفقددان شدهية  
 جلد والعيون.وغثيان وألم في البطن واضطراب معوي بعد عدة أيام تبدأ مرحلة االصفرار في ال

 

 طرق الوقاية: 
 

 التبلي  الفوري من قبل إدارة المدرسة للمركز الصحي المعني. -

توعية الطلبة وكادر الهيئة التدريسية وأوليداء األمدور بأسدباب المدرض وأعراضده وطدرق  -
 انتقاله. 

توعيددة المجتمددع المحلددي بأهميددة المحافظددة علددى النظافددة العامددة والشخصددية مددن حيددع  -
 جيدًا بعد استخدام دورات الميا . غسل األيدي 

 غسل الخضراوات بشكل جيد قبل األكل. -

 عدم تناول المواد الغذائية من الباعة المتجولين. -

المحافظة على أمور الصحة والسدالمة العامدة لألشدخاا مقددمي الوجبدات الغذائيدة فدي  -
 المقاصف من حيع لبس قفازات أثناء لمس  األغذية.

ء االستقصاء الوبائي لتحديد مصادر العدوى لجراء الدالزم مدن عند حدوع وباء يتم إجرا -
 قبل المعنيين في المركز الصحي.

التقيددد التددام بالشددروط الصددحية فددي المقصددف وخزانددات ميددا  الشددرب وتطهيددر المرافددق  -
والتخلا السليم من الفضالت الصلبة والسائلة وتغطية حاويات القمامة والتخلا منهدا 

 بطريقة سليمة.

 ظة على نظافة المرافق الصحية باستمرار.المحاف -

 المحافظة على المشارب نظيفة باستمرار.   -

 التخلا من الميا  الراكدة في ساحة المدرسة. -

 

 التسمم الغذائي -2
 

هو إصابة أكثر من شخصين بأعراض مرضية متشابهة في نفس الوقت نتيجة لتناول مادة  
 التحاليل عزل الميكروب أو سمومه.غذائية أو شراب من مصدر واحد وكانت نتيجة 
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 كيف يمكن التعرف على التسمم الغذائي؟
 .اً وخالل فترة قصيرة بين أفراد تناولوا جميعهم غذاء ملوثبشكل مفاجئ  يحدع -

القيء والمغا و ارتفاع في و ظهور أعراض مرضية وغالبًا متشابهة عليهم مثل السهال  -
 والصداع والدوخة. درجة الحرارة
  -سمم الغذائي:مسببات الت

 -أهم المسببات:
 التسمم الغذائي الميكروبي: .1

وهي من أكثر األنواع شيوعًا، وتسببه كائنات حية دقيقة لها القدرة على إحداع المرض  - 
 بهذ  الكائنات. اً ملوث اً وشرابأ اً في النسان إذا تناول طعام

 مسببات كيماوية مثل الفطريات. .2

 الفيروسات. .3

 ي:أنواع التسمم الغذائ
  (Staphylococcusالتسممات الغذائية عن طريق المكورات العنقودية ) .1

 ساعات من تناول الطعام الملوع حيع تبدأ    6-2تظهر أعراض المرض والتسمم من 
سهال ينتشر هذا النوع من  التسمم في  األعراض فجأة على شكل ألم في البطن، غثيان، قيء وا 

 لحلويات والجاتوهات والحليب ومشتقاته.الوالئم واألفرا  وأهم األطعمة هي ا

 .ساعات 6 – 2فترة الحضانة :  من  -

مستودع المرض: النسان ) في حالة وجود جرو  متقيحة ودمامل أو وجدود جدراثيم فدي  -
 األنف والحلق(.

 غير المبستر.هذ  الجراثيم في الحليب  وجدت -

 Salmonellosis. التسمم الغذائي بالسالمونيال  2
مرض إلدى الحمدى المعويدة أو التسدمم الددموي النداتج عدن األطعمدة الملوثدة يؤدي هذا ال -

 وغالبًا ما تكون غير مطبوخة جيدًا.

 ساعة . 48 – 6من  : فترة الحضانة -

ألم في المعددة، إسدهال، قديء، ارتفداع فدي درجدة الحدرارة ، عطدش بسدبب  -: األعراض -
 فقدان رطوبة الجسم.
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 -المضاعفات: -

 التهاب أنسجة المعدة. -

 تسمم في الدم. -

 التهاب أغشية الدما، والنخاع الشوكي.  -

 التهابات في أغشية القلب الخارجية والداخلية. -
 

 : الدجاج والطيور والحيوانات األليفة والجراذين.....الخ.مستودع المرض -

 

 Botulism (المنباريالبوتيوليني ) . التسمم الغذائي3
إلدى الوفداة، وهددذا التسدمم يحددع مدن األطعمدة التددي  هدو مدن أخطدر التسدممات وكثيددرًا مدا يدؤدي

تحتاج إلى أعداد أولي مثل المعلبات والمخلالت حيع تظهر األعراض بعد تناول الطعام الملدوع 
 ساعة. 72 – 12ما بين 

 :األعراض -

 تعب عام. -    

 زوغان في البصار. -        

 جفاف شديد في الفم مع تورم في اللسان . -
سهال أو إمساك.صعوبة الكالم و  -  البلع، قيء وا 

 ساعة. 72 – 24من : فترة الحضانة -

 أمعاء الحيوان، التربة. :مستودع المرض -

 : وهي أماكن وجود البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي مصادر العدوى -

 الطعام الملوع بالجراثيم. -

املي النسان المريض: أما الدذين يقددمون الطعدام أو ينقلونده أو يحضدرونه أو حد -
األشددخاا الددذين ال تظهددر علدديهم األعددراض المرضددية ولكددن )الميكددروب ونعنددي بهددم 

   .(أجسامهم تفرز مسببات المرض

 : الظروف التي تساعد على حدوع تسمم غذائي

 استعمال مواد غذائية ملوثة. -
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عدددم حفددظ أنددواع األطعمددة سددهلة التلددوع فددي الثالجددة مثددل الحليددب ومشددتقاته واللحددوم  -
 ماك.والدجاج واألس

 الطبخ غير الجيد. -

 مما يسمح بتكاثر الجراثيم. اً حفظ الطعام دافئ -

 تحضير أو تقديم األطعمة من قبل أشخاا مصابين أو حاملين للجراثيم.  -

 صل حيواني.أتلوع األطعمة المطبوخة بمواد غذائية نيئة ملوثة بالجراثيم ذات  -

 -الوقاية:

 كوادر الصحة المدرسية. التثقيف الصحي بمرض التسممات الغذائية من قبل  -

عدم شراء األغذية سريعة التلف مثل الحليب واأللبان والحلويات والمرطبدات وغيرهدا مدن  -
 الباعة المتجولين.

 .األغذية المطبوخة وغير المحفوظة بشكل صحي سليم  تناولعدم  -

( هددايبكس، كلددور، كدداز وغيرهددا  ،عدددم وضددع المددواد الكيماويددة مثددل ) مبيدددات، منظفددات -
 من أماكن تحضير الطعام. قريبة

عدم تنظيف األنف واأليدي أثناء إعداد الطعام أو تناوله ووضدع مندديل علدى الفدم أثنداء  -
   .العطس

 حفظ األغذية جيدًا بما يناسبها من تبريد أو تجميد أو تمليح . -

حكامشرب و التنظيف وصيانة خزانات ميا   -  إغالقها باستمرار.  ا 

بون قبددل تندداول الطعددام وبعددد الخددروج مددن المرحدداض غسددل األيدددي جيدددًا بالمدداء والصددا -
 وتقليم األظافر.

مثددل )وضددع كمامددة،  المدرسددي المقصددفتطبيددق الشددروط الصددحية علددى العدداملين فددي  -
 قفازات، استخدام منديل أثناء العطس(.

 .ًا عند حدوع حاالت التسممفور الذي تتبع له المدرسة المركز صحي تبلي   -

 

 الحمى المالطية -3
 

شترك يصيب النسان والحيوان، سببه بكتيريا تدعى بروسيال وهي عدة أنواع بروسيال مالطيدة مرض م
 خنزيرية وكلبية ويسمى المرض بأسماء متعددة حمى المتموجة، وحمى البحر األبيض المتوسط.



 65 

 فترة الحضانة:
وفدي حداالت  ،اً يومد 61 – 5هي الفترة الزمنية بين التعرض للعدوى وظهدور األعدراض تتدراو  مدا بدين 

 نادرة تمتد إلى عدة شهور.
 األعراض: 

يتميز هذا المدرض ببددء فجدائي أو تددريجي وذلدك بظهدور ارتفداع فدي درجدة الحدرارة إمدا  -
 على شكل حرارة مستمرة أو متقطعة)غير منتظمة(.

 .ضعف عام، صداع، آالم في المفاصل، آالم عامة في جميع أجزاء الجسم -
 آبة ونقا في الوزن، وتضخم الكبد والطحال.قشعريرة، ك ،تعرق شديد ونوبات -
% مدن مجمدوع 2احتمال الشفاء من هذا المرض عالية جدًا حيع ال تتعدى نسبة الوفاة  -

 الحاالت غير المعالجة.

 -مستودع العدوى:

 وغيرها.111األبقار، الماعز، الجمال، الخنازير،   -

 -طرق االنتقال:
 )ال ينتقل هذا المرض من إنسان إلى إنسان( 

 -عن طريق الجهاز الهضمي: .1

 تنتقل العدوى من الحيوانات المصابة إلى النسان عند تناول الحليب أو أحد مشتقاته    -      
 كاللبن والجبن البيضاء إذا كانت هذ  المنتجات مصنعة من حليب غير مبستر أو        
 نات المصابة حليب غير مغلي، كما ينتقل هذا المرض عن طريق تناول لحوم الحيوا    
 وغير المطبوخة جيدًا.    
  -عن طريق المالمسة: .2

 التعامل مع الحيوانات المصابة من خالل الذبح ، عمليات الوالدة، واللحوم المصابة. -     
 الجرو  أو التشققات في جلد الحيوان. -

 

 عن طريق الجهاز التنفسي: .3

 فيمكن أن   –روع الحيوانات نظرًا الحتمالية وجود الجراثيم في الصوف أو الشعر و     
 تنتقل العدوى من خالل الهواء إلى النسان .    
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 طرق الوقاية )المكافحة(:
فددي حدددال االشدددتبا  بوجدددود حددداالت الحمدددى المالطيدددة تقدددوم إدارة المدرسدددة بدددإبال، المركدددز  -

 الصحي.

التثقيف الصدحي مدن قبدل الكدوادر الصدحية عدن مدرض الحمدى المالطيدة )أسدباب، وطدرق  -
 تقال ،عالجه والوقاية منه(. االن

 .انتقال المرض وطرق االنتقال وعالجه والوقاية منه  -

 بتربية الماشية في أماكن مأهولة بالسكان وخاصة بالقرب من المدارس. عدم السما  -

 دقائق على األقل مع التحريك المستمر. 11 – 5غلي الحليب من  -

 ستر.غلي الجبن البيضاء الطرية المصنعة من حليب غير مب -

 أو مغلي.حليب مبستر  مصنعة منالعدم شرب اللبن المخيض أو أكل الزبدة البلدية غير  -

والدتخلا مدن أجنتهدا المجهضدة، وذلدك  ،أخذ الحيطة والحذر أثناء العناية بالحيوانات المصدابة -
   المستعملة.  بتطهير المالبس واأليدي واألدوات

 التخلا من الحيوانات المصابة. -

 النيئ غير المطهي.عدم أكل الكبد  -

 تحصين الحيوانات. -

 حمى التيفوئيد-4
 
هددو أحددد األمددراض الوبائيددة المعديددة والددذي يسددببه باسدديل التيفوئيددد وباسدديالت البدداراتيفود وينتقددل عددن 

 طريق تناول األطعمة والسوائل الملوثة بهما.
 

 -مصدر العدوى:
يصدلة المراريدة وتخدرج مدع البدول النسان المريض أو حامل المرض حيع توجد الجدراثيم فدي الحو  

ن نسبة الصابة بهذا المرض تزداد في حالدة تددهور الصدحا  البيئدي وانخفداض مسدتوى  والبراز وا 
يكدون المدريض معدديا فدي أوًل ثالثدة أسدابيع  حيدع النظافة الشخصية والعامة واالزدحدام السدكاني،

 من بدء المرض. 
 -طرق العدوى:

 تلوع اليدين بالجراثيم. .1
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 الطعام والشراب. تلوع  .2
 تلوع أدوات المريض.  .3

 حيع يلعب الذباب دورًا مهمًا كناقل للعدوى.
  أربعة عشر يومًا. -مدة الحضانة:

  -األعراض:
 : األسبوع األول

تبدددأ األعددراض بارتفدداع تدددريجي فددي درجددة الحددرارة مددع انخفاضددها فددي الصددبا  يصددحب ذلددك قشددعريرة، 
، قد يصحب ذلك إمساك أو إسهال ونزيدف مدن األندف وآالم  صداع شديد في الرأس مع فقدان للشهية

 في المفاصل.
 األسبوع الثاني: 

، مددع تضددخم فددي الطحددال، هددذيان، قددد يحصددل إسددهال لوندده مائددل اً يكددون ارتفدداع درجددة الحددرارة مسددتمر 
 لالخضرار.

 :األسبوع الثالع
 فقد يحصل جفاف وازرقاق وفقدان في الوعي، والنزوفات الدموية الخطيرة. 

 -المضاعفات:
 نزيف من جدار األمعاء المتمزقة.  -     
 انفجار األمعاء وغالبًا ما يؤدي إلى وفاة المريض. –     

 التهاب الكلى والمرارة والتهاب العظم والمفاصل.  -

 هبوط ضغط الدم. -

 التهاب السحايا. -

 انسداد شرايين القدم. -

 -التشخيا المخبري:
 درار. . فحا بكتيري للدم والبراز وال1
 . الفحا البيولوجي.2

 -العالج:
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التقيددد التددام بإرشددادات الطبيددب مددن حيددع أخددذ العددالج وعدددم إيقافدده فددي حالددة تحسددن  .1
 األعراض.

 الراحة التامة في الفراش. .2

 المعقمات بعد التبول والخراج.استخدام  .3

 التغذية الجيدة. .4

 طرق الوقاية:
 التقيد التام بقواعد النظافة العامة والشخصية. -

 دم التبول والتبرز قرب الميا  الجارية أو الينابيع.ع -

 المحافظة على ميا  شرب صحية وآمنة. -

 .بشكل دوري المراقبة والمتابعة لتنظيف خزانات ميا  الشرب -

 الصحا  البيئي على مستوى المدرسة والمجتمع ككل.  -

، نشر الوعي الصحي بتثقيف الطلبة والهيئة التدريسية فيمدا يتعلدق بهدذا المدرض -
 أسبابه، طرق انتقاله، وعالجه.

إيصال رسالة التثقيف الصحي بخصدوا هدذا المدرض وجميدع األمدراض بواسدطة  -
 الطلبة إلى أفراد أسرهم.

 التخلا من الفضالت )سائلة، صلبة( بطرق سليمة. -

 المحافظة على األطعمة داخل الثالجة. -

 طهي الطعام جيدًا وخصوصًا غلي الحليب. -

 
 فلونزا الموسمية االن -ج              
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 األنشطة العملية

 ( :1نشاط ) 
 ماذا تعرف عن التقمل؟ عنوان النشاط: 
 دقيقة 51الزمن :   
 أهداف النشاط: 
 يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط أن: 

 يراعي نظافة الرأس والجسم وأهميتها في الوقاية من التقمل .1
 لتقمل.يعرف األماكن التي تصاب با .2

 يميز القمل وبيوضه. .3

 يهتم بمكافحة التقمل ويعرف وسائل معالجته. .4

 يعرف خصائا التقمل. .5

 يدرك دور النظافة الشخصية والعامة في الوقاية من التقمل. .6
 

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط:
 ورقة عمل الطالب، سبورة، طباشير

 

 خطوات تنفيذ النشاط:
 ت والرشاداتالجراءا الزمن بالدقائق

يقدم المعلم للنشاط، بسؤال الطلبة عن الظروف المساعدة لحدوع  - دقائق 5
 التقمل.

يطلب المعلم إلى كل طالب أن يجيب عن الورقة المرفقة   - دقيقة 15
 قة عمل الطالب( على انفراد.)ور 

 
يناقش المعلم الطلبة بالجابات ويتوصل معهم إلى الجابات  - دقائق 11

 الصحيحة.
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 السبورة. تدوين الجابات الصحيحة علىلبة طال إحد يطلب المعلم إلى - دقائق 11

 ورقة عمل الطالب
 اختبار ) التقمل(
 أجب بنعم أو ال 

 الرأس والعانة وتحت البط. مناطق يصيب القمل جسم النسان في -
 
 يعالج التقمل باستخدام المبيدات الحشرية. -
 
 نه من االنتقال من شخا إلى آخر.يمتلك القمل أجنحة تمك -
 
 يتغذى القمل على الطبقة المتقرنة في الشعر. -
 
 يضع القمل بيوضًا تلتصق بالشعر تسمى الصئبان. -
 
 يسهم استخدام األدوات الشخصية للمصاب في انتقال العدوى للشخا السليم. -
 
 يسهم حلق الشعر في معالجة الصابة بالتقمل. -
 
 بيضة في اليوم. 51القمل تبيض أنثى  -
 
 أيام  11إلى  7تفقس البيوض في فترة تتراو  بين  -
 

   : (2نشاط )

 ؟كيف تتقي الجرب: عنوان النشاط
 دقيقة 50الزمن : 
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 أهداف النشاط
 يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط أن يكون قادرا على أ ن:

 يتعرف الجرب وكيفية انتشار . .1
 عدوى بالجرب.يوضح سبب وطريقة ال .2
 يحدد فترة الحضانة للجرب وأعراضه. .3

 .يقي نفسه وزمالء  اآلخرين من الصابة بالجرب .4

 

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط:
 )أوراق عمل الطالب وعددها ثالثة، أوراق وأقالم بعدد المجموعات، سبورة، طباشير( 

 

 خطوات تنفيذ النشاط:
 رشاداتالجراءات وال  الزمن بالدقائق

  دقائق 5
   اطر  األسئلة اآلتية على ) الطلبة( كعصف ذهني مع عدم  -
 التعليق.   

 ما هو الجرب وكيف ينتشًر؟ 

 ما الذي يسببه؟ 
 لماذا كانت الوقاية من الجرب ضروريًة؟ 

 

 يدون طالب إجابات السؤال األول على السبورة. - دقائق 5
 لى السبورة.يدون طالب آخر إجابات السؤال الثاني ع -
 يدون طالب ثالع إجابات السؤال الثالع على السبورة. -

 يقسم المعلم الطلبة مجموعات ثالع. - دقيقة  21
 يطلب إلى كل مجموعة تعيين مقرر لها. -

    يطلب من المجموعة األولى قراءة ورقة عمل الطالب رقم  -    
 األفكار التي تحويها. ز(   ومناقشتها وتلخيا أبر 1)
    يطلب من المجموعة الثانية قراءة ورقة عمل الطالب رقم  -    
 األفكار التي تحويها. ز(   ومناقشتها وتلخيا أبر 2)
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     يطلب من المجموعة الثالثة قراءة ورقة عمل الطالب رقم  -    
 األفكار التي تحويها. ز(   ومناقشتها وتلخيا أبر 3)
 

تويات ورقة العمل الخاصة بمجموعته يشر  مقرر كل مجموعة مح - دقيقة  21
 ويبين رأي مجموعته بها.

 يناقش المعلم الموضوعات مع الطلبة ويوضح ما يأتي لمرض  -
 الجرب : 

 . مفهومه وكيفية انتشار 

 .سببه وطرق انتقاله 

 .فترة الحضانة وأعراضه 

 وكيفيته. أهمية الوقاية منه 
 
 

 وجودة في متن الدليل:من النصوص الم بيحضر المعلم أوراق عمل الطال
  ورقة عمل الطالب األولى تحوي مفهوم الجرب وكيفية انتشار  وسببه وطرق

 انتقاله.

 .ورقة عمل الطالب الثانية تحوي فترة حضانة الجرب وأعراضه 

  .ورقة عمل الطالب الثالثة تحوي أهمية وكيفية الوقاية من الجرب 

 

 مالحظة  :** 
ثلة لألمراض المطروحة في الوحدة على نسق هذا النشاط يستطيع المعلم تنفيذ أنشطة مما 

 نفسه مع تغيير عدد المجموعات وأوراق العمل حسب موضوعات المرض نفسه.
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 أنشطة إثرائية 

 
يطلب المعلم إلى الطلبة كتابة تقريدر حدول ظداهرة التقمدل وطدرق الوقايدة مدن التقمدل والمعالجدة  .1

 .في حال الصابة
 

ود إصابات بداء القمل بين الطلبة عليه التنسيق مع إدارة المدرسدة والمركدز إذا الحظ المعلم وج .2
الصددحي لتددوفير الدددواء الددالزم وتبليدد  األسددرة عددن الصددابة وعددن ضددرورة المعالجددة.  وفددي حددال 
وجددود إصددابة بددين الطلبددة يرسددل إلددى أسددرهم رسددائل صددحية يبددين فيهددا طريقددة اسددتعمال الدددواء 

بدين لهدم أن غسدل الدرأس واالسدتحمام بالمداء والصدابون وحدد  الخاا بالقضداء علدى القمدل وي
 .نغير كاف لقتل القمل والصئبا

 
 يطلب المعلم إلى الطلبة اقترا  خطة لوقاية طلبة مدرستهم من الصابة بالتسممات الغذائية. .3

 
يطلب المعلم إلى الطلبة إعداد تقرير حول سبل النظافة الشخصية والنظافدة العامدة التدي تسدهم  .4

 الوقاية من الصابة بالفطريات . في
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 التقويم الذاتي

 
أستطيع بعد معرفتي بمحتويات هذ  الوحدة أن أجيب عما  الرقم

 يأتي :
 ال نعم

   أعرف طرق العدوىبمرض الجرب وأعراضه.  .1

   أبين أهمية النظافة الشخصية للوقاية من مرض الجرب     .2
   أعرف طرق الوقاية من الديدان  .3

   أوضح أهمية النظافة الشخصية للوقاية من الديدان     .4
        الخاصة بي للوقاية ةأحرا على استخدام األدوات الشخصي  .5

 من مرض السعفة .

  

   أعرف سبب مرض التهاب الكبد الوبائي وطرق انتقاله .   .6

 التزم بعدم الشراء من الباعة المتجولين للوقاية من مرض  .7
 وبائي.هاب الكبد الالت

  

 المشارب و المرافق الصحية للوقاية من نظافة أحافظ على  .8
 مرض التهاب الكبد الوبائي.  

  

   أعرف أسباب مرض التقمل وطرق الوقاية .  .9

 أبين وجود عالقة بين مرض التقمل وقلة االهتمام بالنظافة  .11
 الشخصية والعامة.

  

   أعرف مسبب مرض حمى التيفوئيد وطرق الوقاية.  .11

أحددرا علددى غلددي الحليددب وطهددي الطعددام وحفظدده فددي الثالجددة   .12
 المالطيه.للوقاية من مرض حمى 

  

   أعرف ما هو التسمم الغذائي وأعراض التسممات الغذائية.  .13
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   .أعرف مصادر عدوى التسمم الغذائي  .14

   .أطبق الشروط الصحية في التعامل مع الغذاء  .15

 تحفظ في الثالجة أعرف االغذية سريعة التلف التي يجب أن  .16
 .فوراً 

  

 أعلم مدى خطورة وجود مواد كيماوية ، مبيدات حشرية،  .17
 من المواد الغذائية. ةأدوات تنظيف منزلية قريب

  

 ألتزم بعدم شراء المواد الغذائية من الباعة المتجولين للوقاية  .18
 من التسممات الغذائية.

  

 
 مالحظة : 

 .سيتم إضافة صور لالمراض 
 
 
 
 
 

 دة الرابعة الوح
 الجهات المسؤولة عن النظافة المدرسية داخل المدرسة

 المقدمة 
يندمج الطالب في المجتمع المدرسي منذ نعومة أظافر ، وعليه فإن المدرسة تشارك األهل  

المختلفة، وللمدرسة الدور الكبير في تنشئة الطالب  مراحل العمر خاللتربية األبناء  في المسؤولية
يًا وجسمانيًا،  ويعتبر المعلم حجر األساس في البناء التربوي والعلمي للطالب، فهو تربويًا وعلم
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، وينمي االتجاهات اليجابية لديه ليصبح بجميع اشكالهاالمهارات المختلفة السلوكيات و الذي يكسبه 
 قادرًا على التفاعل  إيجابيًا مع مجتمعه. 

ق أهدافها المتمثلة في ترسيخ القيم             المدرسة لتحقي كبير في دعمالدور الولألسرة    
والسلوكات الحميدة في نفوس الطلبة، كما وتكمن أهمية المجتمع المحلي في دور  الداعم للمدرسة 

. 

   -وفيما يأتي مهام وواجبات الجهات المسؤولة عن النظافة داخل المدرسة:

 مدير المدرسة -أواًل :

ًا في نجا  البرامج الصحية المدرسية وتقع على عاتقه مسؤولية يحتل مدير المدرسة موقعًا أساسي 
  -تتمثل بمتابعة وتنفيذ الجراءات اآلتية :

عضددو مددن تشددكيل لجنددة صددحية فددي المدرسددة برئاسددته وعضددوية معلددم الصددحة المدرسددية و  -1
 عدد من الطلبة، على أن تجتمع مرة واحدة على األقل شهريًا .المجتمع المحلي و 

     مات الضرورية التي تساعد معلم الصحة المدرسية على أداء مهامه مثلتوفير المستلز  -2

) ميزان ألخذ وزن الطلبة، شريط لقياس الطول، لوحة فحا النظر، خزانة إسعافات 
 أولية(.

 تخصيا غرفة أو جزء من غرفة للصحة المدرسية. -3

لده المدرسدة  تسهيل دور معلم الصحة المدرسية في التنسيق مع المركز الصحي الذي تتبدع -4
 لتقديم الخدمات الصحية الالزمة للطلبة.

التأكد من إجراء الكشف الطبي لطلبة الصف األول األساسدي ) صدحة عامدة، صدحة سدنية(  -5
 قبل تسجيلهم في المدرسة. 

التأكددد مددن تددوفير سددجل طالددب المدرسددي لكددل طالددب فددي المدرسددة وسددجل خدددمات الصددحة  -6
 المدرسية.  
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كسدداب الطالددبالمعلددم و  شخصددية تعزيددزل تربويددة مناسددبة بيئددة تهيئددة -7  صددحية تسددلوكياهما وا 
 إيجابية . 

 السداحات  ،النشداط قاعدات ،المقصدف المدرسدي)  المدرسة وتجهيزاتها رافقم على الشراف -8
  ا.عليه ةوتوزيع الطلبالغرف الصفية  وتنظيم (  …والمالعب 

أمور  وأولياء المدرسةوفتح آفاق التعاون والتكامل بين  تعزيز دور المدرسة االجتماعي -9
 القدرة على السهام في تحقيق أهداف ممن لديهموغيرهم  المجتمع المحليو  ةالطلب

 الصحية . مدرسةال

الصدددحية  ودعدددوتهم لالطدددالع علدددى أحدددوال أبندددائهم ةأمدددور الطلبددد بأوليددداءتوثيدددق العالقدددة  -11
بالغهم  .يالمدرسالكادر بمالحظات  وا 

وغيددرهم ممددن تقتضددي طبيعددة  الصددحيين شددرفينمأطبدداء الصددحة المدرسددية وال التعدداون مددع -11
 .توصياتهم وتسهيل مهمتهم ومتابعة تنفيذتقديم الخدمات الصحية في المدرسة  عملهم

خاصددًة فيمددا الصددحية  اطاتر تشددلاب اللتددزاموالتأكددد مددن  الشددراف علددى مقصددف المدرسددة  -12
 يتعلق بالمواد الغذائية المبيعة للطلبة.  

بددال، و   ،والتأكددد مددن نظافتدده وسددالمته زاتددهي وتجهيمدرسددالبندداء التفقددد   -13 مديريددة التربيددة ا 
سلبيات صحية حرجة في المبنى والتي يمكن أن تشدكل خطدورة علدى أية د وجو ن ع والتعليم
 الطلبة وسالمتهم. صحة

همة في رفع الوعي الصحي لدى الطلبة وأولياء األمور وأفدراد المجتمدع المحلدي مدن المسا -14
 خالل النشرات .

فددي الندددوات واالجتماعددات واالحتفدداالت المتعلقددة بدداألمور الصددحية التددي تعقدددها المشدداركة  -15
 الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

 تسهيل مهمة المعنيين بالتوعية والتثيف سواء داخل أو خارج المدرسة. -16

 متابعة قيام اآلذنة بواجباتهم على أكمل وجه للوصول الى بيئة مدرسية نظيفة.  -17
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يددع بوابددات المدددارس والتأكددد مددن سددالمتها وعمددل الصدديانة الالزمددة مددن تثبيددت تفقددد جم  -18
)حلدددوق البوابدددات( و)المفصدددالت( وتركيدددب )مفصدددالت( إضدددافية إن لدددزم وحسدددب القيددداس 

 .المناسب والتأكد من عجالت وسكك بوابات السحب

شدات( التأكد من سالمة مراو  السقف وثباتها بالسقف بشكل جيد والتأكد من سالمة )الفرا -19
 .وتثبيتها مع جسم المروحة بواسطة البراغي

قيددام المرشددد التربددوي بتوعيددة الطلبددة بأهميددة النظافددة العامددة عددن طريددق حصددا متابعددة  -21
 .التوجيه  الجمعي في الصفوف

 

  ةيالصحة المدرسمعلم  -ثانيًا :

صحة  مة/معللالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للطلبة داخل المدارس يتم تسمية معلم
 -مدرسية في كل مدرسة، تكون مهامه الرئيسة على النحو اآلتي :

 وضع خطة عمل سنوية للصحة المدرسية ومتابعة تنفيذها خالل العام الدراسي. (1

 .في المدرسة لمتابعة كافة األمور الصحيةتشكيل لجنة صحية من الطلبة  (2

لصددفوف الممددرات، متابعددة العمددل األسددبوعي الددذي تقددوم بدده اللجنددة الصددحية )نظافددة ا (3
 الساحات، الدورات الصحية، والمقصف المدرسي(.

المشاركة في برامج وأنشطة الصحة المدرسية التي تقوم بها مختلف الجهدات ومتابعدة  (4
 تطبيقها في المدرسة.

 المساهمة في تحديد األولويات الصحية في المدرسة والتخطيط لتعزيزها.  (5

ت الصددحية المحليددة والدوليددة )مسددابقات، تشددجيع الطلبددة علددى المشدداركة فددي المناسددبا (6
 معارض ... (.

تنفيددذ بددرامج التوعيددة الصددحية بالتعدداون مددع الدارة المدرسددية والجهددات األخددرى ذات  (7
 العالقة والمجتمع المحلي. 

وأنشدطة التثقيدف فدي بدرامج  المجتمدع المحلديالتنسيق مع إدارة المدرسة حول إشدراك  (8
 الصحي المدرسي.
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تهددا أمددام قراءكتابددة أبحدداع ومقدداالت حددول المواضدديع الصددحية و علددى  الطلبددةتشددجيع  (9
 الطلبة.

التعدداون والتنسدديق مددع مسددؤول الصددحة المدرسددية فددي مديريددة التربيددة والتعلدديم  (11
 ومديرية الصحة والمركز الصحي لتقديم خدمات الصحة المدرسية للطلبة والمدرسة.

 : التنسيق والتعاون مع مربي الصفوف للقيام بما يأتي (11

 قياسات الوزن والطول للطلبة. أخذ 
 . إجراء فحا النظر للطلبة 

 .تعبئة سجل الطالب المدرسي وبطاقة المعاينة الطبية بالمعلومات الالزمة 

 .متابعة النظافة الشخصية للطلبة 

الطبددي الدددوري الشددامل) صددحة عامددة  كشددفالتنسدديق مددع أطبدداء المراكددز الصددحية للقيددام بال .11
 .وصحة سنية (

   .ية يومية في برنامج الذاعة المدرسيةصح إعداد فقرات .12

تحديد المشكالت الصحية الموجودة في المدرسدة والعمدل علدى تالفيهدا بالتعداون والتنسديق   .13
الصدحة  التربيدة والتعلديم ومديريدة مسؤول الصدحة المدرسدية فدي مديريدةمدير المدرسة و  مع

 :والمركز الصحي والمساهمة بشكل فعال في الجراءات اآلتية

 ومتابعدة عالجهدا وتوثيدق  لددى الطلبدةدة األطباء في الكشف المبكر عن األمراض مساع
 ذلك في سجل الخدمات الصحية المدرسية.

 .تقديم السعافات األولية للحاالت الطارئة وتدريب الطلبة عليها 
 .متابعة الطلبة ذوي األمراض المزمنة 
  ذج تحويددل وبطاقددة تحويددل الطلبددة المرضددى إلددى المركددز الصددحي للعددالج بموجددب نمددو

 الطالب الخضراء )بطاقة المعاينة(.

 البال، عن األمراض السارية والمعدية والمشاركة في تنفيذ الجراءات الوقائية 

  المقدددرر لهدددم وحسدددب تعليمدددات أطبددداء  لبدددةللط (الفلورد)متابعدددة برندددامج المضمضدددة بددد
 .األسنان

 -ابعة :العمل على تقويم وتحسين البيئة المدرسية من خالل مت( 14

 . نظافة الغرف الصفية، إضافة للتهوية والنارة -         

 نظافة الساحات.   -             
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 نظافة خزانات ميا  الشرب. -         

 النظافة الدورية للمرافق الصحية داخل المدرسة. -         

 سالمة أباريز الكهرباء والمقاعد والسبورات. -         

 .المقصف المدرسي وصالحية المواد الغذائية المبيعة نظافة -         

 االشراف على نظافة الدورات الصحية يوميًا. -          

متابعة التقارير الصحية والعمل علدى تالفدي أيدة سدلبيات واردة فيهدا وذلدك بالتعداون ( 15
 مع إدارة المدرسة ومديرية التربية والتعليم.

ل الخدمات الصدحية المدرسدية والتدي تشدمل )أعضداء توثيق البيانات المتعلقة بسج( 16
اللجندددة الصدددحية، نشددداطاتها، عمدددل اللجندددة األسدددبوعي،  الحددداالت المرضدددية الطارئدددة، 
األمدددراض المزمندددة والدائمدددة، أسدددماء المعفدددين مدددن األلعددداب الرياضدددية، أسدددماء الدددذين 

 ي،يسددتعملون النظددارات الطبيددة، نتيجددة تحليددل فحددا العدداملين فددي المقصددف المدرسدد
 رنامج المضمضة، الحوادع والوفيات(.ب

 األذنة -ثالثًا :
 لألذنة دور رئيس بتنفيذ كافة األعمال المتعلقة بالنظافة داخل المدرسة وذلك من خالل :  
 الغرف الصفية والمرافق والساحات.تنظيف   -1 
 .يومياً  تنظيف دورات الميا  والمشارب  -2

   وال يسمح للطلبة بالخروج من المدرسة إال بإذن المناوبة في حراسة باب المدرسة،  -3
 خطي من الدارة.     

دارة المدرسة   -4  مالحظاته حول النظافة.  عن أيةإبال،  اللجنة الصحية وا 

   االلتزام بالحضور إلى المدرسة في أيام العطل المدرسية واالمتحانات واالجتماعات للقيام  -5

 بأعمال النظافة.    

طفاء األنوار والمراو قفل األ -6 غالق حنفيات الميا  ومحابسهابواب والنوافذ وا     والتأكد من خلو    وا 

 المدرسة من الطلبة.     

 في مديرية التربية والتعليم ةيالصحة المدرسرابعًا: مسؤول 
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 وضع خطة عمل سنوية للصحة المدرسية ومتابعة تنفيذها خالل العام الدراسي. .1

صحة لعقد لقاء مع معلمي الصحة المدرسية في بداية العام الدراسي التعاون مع مديرية ال .2

 لتوضيح المهام المناطة بهم.

التأكد من وضع خطة العمل السنوية لمعلمي الصحة المدرسية ومتابعة تنفيذها خالل العام  .3

 الدراسي .

 بها . التأكد من تشكيل اللجان الصحية في المدارس والشراف على المهام التي تقوم .4

  .المشاركة في البرامج واألنشطة الصحية التي تقوم بها الجهات ذات العالقة .5

تشجيع المدارس والطلبة على المشاركة في المناسبات الصحية المحلية والدولية )مسابقات ،  .6

  معارض ... (.

دارات المدارس والجهات  .7 تنفيذ برامج التوعية الصحية بالتعاون مع مديرية الصحة المدرسية وا 

 خرى ذات العالقة. األ

التنسيق مع أطباء الصحة المدرسية في مديرية الصحة لتقديم خدمات الصحة المدرسية  .8

 .للطلبة والمدارس

متابعة توفير السجالت واألدوات واألجهزة الالزمة لتقديم خدمات الصحة المدرسية ووسائل  .9

بطاقة المعاينة السالمة العامة ) سجل الطالب المدرسي، سجل خدمات الصحة المدرسية، 

 الطبية، لوحة فحا النظر، ميزان، طفاية حريق...( . 

 متابعة المدارس للتأكد من قيامها بما يلي : .11
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 أخذ قياسات الوزن والطول لجميع الطلبة. -

 إجراء فحا النظر لجميع الطلبة .  - 

 لمعاينة الطبية بالمعلومات الالزمة.اتعبئة سجل الطالب المدرسي وبطاقة  - 

 النظافة الشخصية للطلبة. -          
 -تفقد البيئة المدرسية من خالل متابعة : .11

 نظافة الغرف الصفية. -

 نظافة الساحات المدرسية.  -

 نظافة خزانات ميا  الشرب. -

 نظافة المرافق الصحية داخل المدرسة. -

 نظافة المقصف المدرسي وصالحية المواد الغذائية المباعة. -

 لكهرباء والمقاعد والسبورات.سالمة أباريز ا -

 مالئمة التهوية والنارة داخل الغرف الصفية. -

متابعة التقارير الصحية والعمل على تالفي أية سلبيات واردة فيها وذلك بالتعاون مع األقسام  .12

دارات المدارس.  المعنية في المديرية وا 

 . متابعة توثيق البيانات المتعلقة بسجل الخدمات الصحية المدرسية .13

التعاون والتنسيق مع مدير المدرسة ومعلم الصحة المدرسية ومديرية الصحة والمركز  .14

 الصحي عند حدوع مشكلة صحية في المدرسة والعمل على حلها.
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 المركز الصحي -خامسًا :
  الشراف على صحة البيئة المدرسية -1

المدارس اعتبارًا من يقوم أطباء ومراقبي الصحة في المراكز الصحية بإجراء الكشف البيئي على 
شهر أيلول من كل عام ومتابعة البيئة المدرسية بالتنسيق والتعاون مع المعنيين في المدرسة 

  -خالل العام الدراسي والتأكيد على مايأتي :

تفري  خزانات ميا  الشرب من الميا  الراكدة خالل العطلة الصيفية وتنظيفها  .1
 شهور على األقل .( 6)  بشكل دوري كل

انة خزانات ميا  الشرب ومتابعة نظافتها والتأكد من إغالقها خوفًا من صي .2
 دخول الحشرات أو الطيور إليها .

نظافة ساحة المدرسة مع وجود نظام صرف صحي سليم وعدم حرق النفايات في  .3
 الساحة.

بأول، ومتابعة  تغطية الحاويات بشكل جيد خوفا من تكاثر الذباب وتفريغها أوالً  .4
 قة المحيطة بها.نظافة المنط

 . نظافة الغرف الصفية ومرافق المدرسة .5

 

 :   التثقيف الصحي -2

مدارس بوضع برنامج تثقيف صحي يهدف ليقوم طبيب المركز الصحي بالتعان والتنسيق مع ا
وذلك  إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين الطلبة والهيئة التدريسية والدارية وأولياء األمور،

معلومات الصحية وحثهم عى تغيير المفاهيم الصحية وتوجيههم التباع من خالل اكسابهم ال
) الصحا   يتضمن البرنامج أنشطة وفعاليات صحية مثلحيع  السلوك السليم المرغوب به،

، تزويد المدارس بالنشرات البيئي وكيفية التعامل السليم مع البيئة المدرسية والمجتمعية
 ... (.  حية التي تخا الطلبة.التثقيفية حول مختلف المواضيع الص

 المجتمع المحلي -سادسًا :

تكمن أهمية المجتمع المحلي في دور  الداعم للمدرسة في أية أمور لها عالقة بالنظافة والصحة،   
 : الصحية اليجابية خارج أسوار المدرسة وذلك من خالل توتعزيز السلوكيا
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 المشاركة في مجالس أولياء أمور الطلبة. -1

 كة في التخطيط لألنشطة المدرسية ذات العالقة بالصحة. المشار  -2
 المشاركة في إيجاد الحلول المناسبة والفعالة للمشاكل الصحية التي تواجه المدرسة. -3

 عم أنشطة وبرامج الصحة المدرسية معنويًا وماديًا.د -4

 نمية الوعي والسلوك الصحي للطلبة خارج أسوار المدرسة.ت -5

 .هاخدمات الصحة المدرسية المقدمة داخل المدرسة وخارجلمشاركة في تقييم مستوى ا -6

 المشاركة في جمع المعلومات وتقديم أي خدمات تحتاجها برامج الصحة المدرسية. -7

 .المشاركة في عضوية اللجان التي تقوم بتقييم كافة اركان الصحة المدرسية في المدرسة -8

 
 
 
 
 
 
 
 

 أنشطة عملية 

 

 
 سةنشاط : اللجنة الصحية في المدر 

 دقيقة 41:  الزمن 
 أهداف النشاط

 يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط أن يكون قادرًا على:
 .معرفة مهام اللجان الصحية في المدرسة .1
 .معرفة آلية التخطيط والتنفيذ المتبعة في اللجان الصحية .2
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 .معرفة بعض طرق الدعاية والعالم الصحي .3

 .ضالت بالصحة العامةإدراك عالقة التخلا من النفايات والف  .4
 

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط:

 ، طباشير(لو  )
 

 خطوات تنفيذ النشاط:
 الجراءات والرشادات الزمن بالدقائق

لنشددداط بتوضددديح أهميدددة وجدددود لجندددة للصدددحة العامدددة فدددي ايقددددم المعلدددم  - دقائق 11
عنايدة بالصدحة المدرسة، ويوضح مهامها، ويطر  فكرة أنه تدم تشدكيل لجندة لل

وأنده تفدرع منهدا عددة لجدان منهدا لجندة تعندى بدالتخلا  ،العامة فدي المدرسدة
 من النفايات.

 الطلبة تنفيذ النشاط ضمن االستراتيجية اآلتية: منيطلب المعلم   - دقائق 11
 العمل الفردي، ثم التفكير بشكل زوجي، ثم المناقشة الجماعية

Think, pair and share 

 ار اآلتية:يطر  األفك -
 .شكل عام(ب) .وضع وصف وظيفي لهذ  اللجنة الفرعية

 .وضع مهام اللجنة الفرعية
 .وضع آلية التخطيط والتنفيذ للجنة الفرعية
 .طرق الدعاية والعالم التي سيتم اعتمادها

 
 يفكر كل طالب على حدة لإلجابة عن األفكار السابقة. - دقيقة 21

 .ي أفكار ف جانبهيشارك زميله الجالس ب -
 .يطر  المعلم النقاش لجميع طلبة الصف -
أحددد الطلبددة تدددوين المالحظددات التددي يتفددق عليهددا حددول الفكددرة  مددنيطلددب  -

 .اللو األولى على 
آخدر تددوين المالحظدات المتفدق عليهدا حدول الفكدرة الثانيدة علدى  يطلب مدن - -
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 .اللو 
 عليها.آخر تدوين آلية التخطيط والتنفيذ المتفق  يطلب من - -
 .آخر تدوين طرق الدعاية والعالم المتفق عليه منيطلب  - -
 وهي:  الصحة المدرسيةيلخا المعلم أبرز مهام لجنة  - -

 .تفقد المرافق الصحية .1
 .عمل برامج صحية إعالمية .2
 .المشاركة في برامج الصحة المدرسية .3
 .المشاركة في توفير النظافة الشخصية والعامة .4
 .مجتمعهمن النفايات في المشاركة في التخلا  .5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة إثرائية

 
 
يددنظم الطلبددة وبالتعدداون مددع الدارة والمعلمددين فددي المدرسددة يومددًا لحملددة النظافددة فددي المدرسددة،  -

 ويطلقون على ذلك اليوم، يوم النظافة المدرسي.
 الطلبة كتابة تقرير عن عالقة النظافة العامة في صحة البيئة. منيطلب المعلم  -
الطلبة البحع عن طرق للدعايدة والعدالم الصدحي وكتابدة تقاريرعنهدا، ومناقشدتها  منيطلب المعلم  -

 .في الحصا المخصصة لألنشطة الصحية
 

من األمور المهمة في إدارة المدرسة ومتابعة سير األمور الصحية فيها أن يقوم المدير بتفقدد المرافدق 
 غالب أن تكون في كل أسبوع أو شهر.المدرسية بصورة دورية، والتي يفضل في ال
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 الوحدة الخامسة 

 النفايات وطرق التخلا منها

 المقدمة 

إن ضرورة المحافظة على البيئة من التلوع والعمل على أن تكدون البيئدة المحيطدة بندا نظيفدة      
رسددمية سددؤولين ومؤسسددات المجتمددع مددن مددواطنين وم أفددرادالجهددود مددن قبددل جميددع  تظددافرتطلددب ي

أصبح موضدوع النفايدات وطدرق معالجتهدا مشدكلة اجتماعيدة وبيئيدة تدزداد مدع تطدور وغير رسمية، 
الحضارة وازدياد النفايات الناتجدة عدن األحيداء السدكنية والمصدانع والمستشدفيات والمددارس وغيرهدا 

هدا ( من المصادر األخرى إذ يتم التخلا منها فدي كثيدر مدن المددن عدن طريدق ردم القمامدة ) طمر 
وتركها لتتعرض لعمليات التحلل الطبيعدي، وهدي أكثدر أشدكال الدتخلا مدن القمامدة شديوعًا وتسدبب 
هددذ  الطريقددة للددتخلا مددن القمامددة أضددرارًا علددى الصددحة العامددة والبيئددة المحيطددة، والددتخلا غيددر 

مدن أهدم المالئم من القمامة يلوع األرض والهواء وموارد الميا ، هذا ويعتبر التخلا من النفايدات 
 العوامل المؤثرة على نوعية معيشة البشر وبيئة العمل .



 88 

، وتعتبددر المددواد الكيميائيددة مددن أشددد كبيددرًا فددي حيدداة األفددراد والشددعوب تلعددب المددواد الكيميائيددة دوراً 
 وأخطر ما يواجه النسان لعدة أسباب نذكر منها :

 والسائلة والغازية. هذ  المواد على عدة أشكال فهي توجد في الحالة الصلبة دو وج * 
 ( .والجلد سرعة نفاذها إلى الجسم عن طريق ) الجهاز التنفسي والهضمي *
 بعضها ليس له طعم أو لون أو رائحة وبالتالي يصعب على النسان الحساس بها أو   *
 اكتشافها . 

علدى البيئدة  مدن أضدرار هدهدا ومدا تحدثدو ولما لهذ  المواد من القدرة على سرعة النتشدار مدن أمداكن وج
 . يجب معالجتها والتخلا منها بالطرق الصحيحة والسليمة بيئياً 

 

 حتاجها أو انتهينا من استخدامها.نمن مخلفات أو أشياء ال  ىالنفايات : هي ما يرم

 

 

 طرق التخلا من النفايات 

 

م الدتخلا منهدا تعد النفايات مصدرًا من مصادر األمراض وسببًا رئيسيًا في انتشدارها إذا لدم يدت       
بالضدافة بطرق صحية مناسبة؛ وذلك ألثرها على تلوع البيئة وما ينتج عنها من مخداطر صدحية 

 تأثيرها على الناحية الجمالية . إلى
 :من حيع خطورتها و نوعيتها إلى عدة أنواع منهاتقسم النفايات 

 -النفايات الصلبة)القمامة ( وتشمل : -أ
لمقاصددف الناتجددة مددن إنتدداج وتجهيددز واسددتهالك الطعددام نفايددات المطددبخ والكفتيريددا وا -

 بإختالف عادات وتقاليد التجمعات السكانية والموقع الجغرافي. تختلف وهي

مخلفات كدنس الشدوارع القريبدة مدن المندازل والمددارس الناتجدة عدن كدنس واألوسداخ  -
 .وغيرها األتربة وبقايا عملية تقليم األشجار وروع الحيوانات

فدي أوعيدة محكمدة الغدالق سدهلة التنظيدف توضدع فدي سداحة  هداعيتجمنها عن طريق يتم التخلا م
المدرسة ويتم تفريغها على فترات متقاربة في أقرب حاوية لتجميع النفايات في الحي أو المنطقة على 

 أن تكون حاوية التجميع بعيدة عن أسوار المدرسة للتخلا منها في المواقع المخصصة لذلك .
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 -آلدمية والسوائل وتشمل :الفضالت ا ب_
 .وميا  الصرف الصحيالبول والبراز وميا  الغسيل والتنظيف المنزلي والتنظيف المدرسي، 

يتم التخلا منها باستخدام الحمامات المتصله بشدبكة الصدرف الصدحي أو الحفدر االمتصاصدية،  
العامدددة مة وعندددد اسدددتخدام أي مدددن هدددذ  الطدددرق يجدددب أخدددذ االحتياطدددات الالزمدددة لتدددوفير السدددال

 والمحافظة على البيئة المدرسية والبيئة المحيطة
عمليدات التصدنيع والتجدارب الناتجدة عدن وتشمل الغازات أواألبخرة أو السدوائل  الكيميائيةنفايات ال –ج 

   . والمداخن الخاصة الصحي يتم التخلا منها عن طريق أحواض الغسيل ووسائل الصرف المخبرية.

  

ء الملددوع )العدددادم( والفضددالت بطريقدددة آمنددة وصددحية فدددي التقليددل مدددن يسددهم الددتخلا مدددن المددا
 األمراض ويوفر بيئة آمنة.

 
 التخلا من النفايات  بالطرق الصحيحة مسؤوليتنا جميعًا.

 :   تلوع الميا 

األمطار تمتا  ميا إن مهما كان مصدر الماء، فإنه ال يوجد في الطبيعة نقيًا بشكل كامل إال ما ندر، 
والميا  السطحية في األنهار  ،اقطها بعض الغازات ويلتصق بها الغبار العالق في الهواءأثناء تس

 كماوالسيول والبحيرات تحمل معها الكثير من المواد العالقة العضوية والمعدنية والجراثيم وغيرها، 
 .في التربةالموجودة  نسبة من األمال أثناء تسربها تذيب الميا  الجوفية 

 ع المائي إلى ثالثة أنواع: ينقسم التلو   

 .مثل التعكر ووجود لون أو رائحة أو طعم للميا : تلوع فيزيائي -1

عن وجود مواد كيميائية ذائبة في الماء، بسبب ذوبان أمال  التربة  جتنا :يئتلوع كيميا -2
في الماء أو نتيجة إلقاء مخلفات صناعية في مصادر الميا ، وقد يكون هذا التلوع سببًا 

 . ن األمراض مثل السرطانللكثير م

عن تسرب كائنات حية دقيقة، كالجراثيم والفيروسات والطفيليات  جتنا: تلوع بيولوجي -3
 والطحالب وغيرها إلى الماء، وتسبب هذ  الملوثات األمراض المعدية.

 
 وتصل الملوثات بمختلف أنواعها إلى الميا  بعدة طرق، أهمها: 
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 ي الماء.إلقاء القاذورات واألوساخ مباشرة ف 
  شبكات الصرف الصحي أو الحفر االمتصاصيةتسرب الملوثات من. 

 الت المخلفات الصناعية والفضالت ذات الخطورة العالية، مثل فض تسرب
 .المستشفيات إلى مصادر الميا 

 ن الحيواناتاتج عالتلوع الن. 

 .وصول الملوثات الجوية؛غازات وأبخرة إلى الميا  السطحية عن طريق المطر 

 ل األسمدة الزراعية ومبيدات الحشرات وسموم القوارض وغيرها إلى مصادر الميا .وصو 

 

 طرق وقاية الميا  من التلوع 
عن طريق إضافة مواد كيميائية، مثل الكلور أو اليود أو األوزون، أو تعريضها  التطهير : -1

ن تكون قد لعوامل فيزيائية مثل األشعة فوق البنفسجية.وذلك لقتل الجراثيم التي يمكن أ
 . بقيت بعد عمليات معالجة الميا 

غلي الماء يقتل الجراثيم، لذا يجب غلي الماء المشكوك بنظافته مثل ماء البرك  التعقيم:-2
 دقيقة وتبريدها قبل شربها. 15والينابيع واآلبار والخزانات لمدة 

 -الجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على النظافة داخل المدرسة : 
 ت الصلبة ) القمامة ( :النفايا -1
 الغرف الصفية، غرف المعلمين،  ممرات وال توفير سالت مهمالت في-أ

                     الغرف الدارية، ودورات الميا  بحيع يتم تفري 
 محتوياتها في وعاء لتجميع النفايات في ساحة المدرسة  

 وتفري  هذا الوعاء يوميًا في حاوية القمامة الموجودة
  ارج أسوار المدرسة.خ 
 .وعدم حرقهالها حع وتوعية الطلبة على إلقاء القمامة في األماكن المخصصة -ب
إزالة األتربة واألوساخ وأوراق األشجار المتساقطة من الساحات والمالعب داخل المدرسة منعًا -ج

 والمحافظة على جمالية المدرسة.النسداد خطوط تصريف الميا  خاصًة ميا  األمطار 
 إجراء صيانة دورية للمشارب ودورات الميا .-د
 السائلة : نفاياتال-2
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 تصريف الفضالت السائلة إلى شبكة الصرف الصحي أو الحفرة االمتصاصية . -أ
 تفري  الحفرة االمتصاصية عند امتالئها والتأكد دائمًا من عدم امتالئها حتى نهايتها .-ب
 الصرف الصحي وتغيير التالف منها . معالجة التسربات الظاهرة في خطوط تصريف-ج
 تسليك خطوط الصرف الصحي والمصارف المغلقة في دورات الميا  .-د
 تغطية خطوط الصرف الصحي المكشوفة بالتراب أو بالخلطة السمنتية .-ه
 

  األضرار الناجمة عن عدم التخلا من النفايات بطريقة صحيحة

 

  الخ .  …ض والذباب والفئران تكاثر القوارض والحشرات الضارة مثل البعو 

 .تلوع الميا  والتربة والمزروعات 

 .انبعاع روائح كريهة وغير مستحبة منها 

  تكدداثر الجددراثيم المسددببة لألمددراض؛ كددالكوليرا والتيفوئيددد والديدددان المعويددة والتهدداب الكبددد
 . الفيروسي وغيرها

 .انبعاع غازات وأبخرة ضارة وسامة منها 

 ماوية على مواد قابلة لالشتعال يزيد من قابليتها لالحتراق.احتواء النفايات الكي 

 . يؤثر تراكمها داخل المدرسة على الناحية الجمالية 
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 أحماض؛ الهيدروكلوريك، ، النيتريك،  والكبريتيك عند تخفيفها تضاف للماء وليس العكس . 

 
 إدارة النفايات 

 

رة النفايات بأنهدا عمليدات جمدع ونقدل النفايدات الصدلبة بجميدع أنواعهدا ومدن مختلدف يمكن تعريف إدا     
مصادرها بأسلوب علمدي يكفدل تدوفير الوقدت والجهدد والتكداليف، والدتخلا منهدا، واالسدتفادة مدن بعدض 
ة مكوناتها بالوسائل العلمية المناسبة مع مراعاة التقليل من اآلثار السدلبية التدي تدؤثر علدى البيئدة بصدف

 عامة وعلى صحة وسالمة التجمعات السكانية بصفة خاصة .
 التدوير

بأنها عدة عمليات مترابطة بعضها ببعض، تبددأ بتجميدع المدواد ومدن ثدم  -يمكن تعريف عملية التدوير
   فرزها حسب أنواعها لتصبح مواد خام صالحة للتصنيع ليتم تحويلها إلى منتجات قابلة لالستخدام. 

ت القابلدة للتددوير، الحديدد واأللمنيدوم والخشدب والزجداج واللددائن )البالسدتيك( والدورق ومن بين النفايدا
 والنفايات العضوية كنفايات الطعام. 

 

 -: (  عادة تصنيع النفايات)إلنفايات اتدوير فوائد 
 البيئة.لتقليل من تلوع للنفايات اء صناعات وطنية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتدوير انش*إ   
 ، الكرتون،  الورقإلى مواد يمكن االستفادة منها) مثل  النفاياتتحويل نسبة كبيرة من *
 .  األسمدة، واألعالف (   
تنمية شعور الطلبة بالمسؤولية نحو البيئة حيدع يمدارس الطلبدة فدي المدرسدة والبيئدة المحيطدة فيهدا *

ع  ادة تصنيعها .فرز النفايات الصلبة تمهيدًا لنقلها إلى مصانع لمعالجتها وا 
 * الحفاظ على صحة النسان وجمال البيئة وسالمتها.

 
 

 
 
 

 

 
  لمدرسة وما حولها مهمة ا داخل البيئة النظيفة والصحية   
 . لصحتنا   
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 مقترحات للتقليل من اآلثار السلبية للنفايات على البيئة
 

 

 ها.توعية المواطنين بأهمية فرز النفايات الصلبة بهدف إعادة تصنيع*
*توعية طلبة المدارس في جميع مراحلها بأهمية تدوير النفايات عن طريق الذاعة المدرسية 

 والمحاضرات وغيرها.
 توضح أهمية إعادة تصنيع النفايات الصلبة.ونشرات كتيبات وملصقات   وتوزيع عدادإ*
  

 .وجود النفايات يشكل أرضاً خصبة لتكاثر الجراثيم والحشرات الناقلة لألمراض 
 

 

 -المواد واألدوات الضرورية لضمان نظافة المدرسة :    
 حسدماممكانس يدوية ، مجارف يدوية ، مجاريد جمع القمامة ، سطول بالستيكية ، قشاطات الميا  ، 

)فوط تنظيدف (، ت نفايدات بالسدتيكية ، قطدع قمداشسدال، حاويداتقمداش ، أكيداس نفايدات، مدن الميا  
، مدواد تنظيدف ، مدواد تطهيدر وتعقديم ، صدابون ، )برابيش(اطيم ميدا ، خدر ، فراشدي أرضقطع إسدفنجية

 شفاطات.
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 أنشطة عملية

  

 : التخلا من النفايات (1) نشاط
 دقيقة 51  الزمن :

 أهداف النشاط
 يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط أن يكون قادرًا على:

 للتدوير.تصميم حاوية خاصة للنفايات القابلة  -1
 تحديد األماكن التي توضع فيها النفايات في المدرسة. -2

 إعداد خطة إجرائية لتقليل النفايات والعمل على التخلا منها بالطريقة الصحيحة. -3

 ملصقات أو شعارات للتشجيع على التخلا األفضل من النفايات.إعداد  -4
 

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط:
 .ملونة تخطيطون، مقصات، أقالم أوراق، كرت 

 

 خطوات تنفيذ النشاط:

 

 الجراءات والرشادات الزمن بالدقائق
 دقائق 11
 

 ين:ييقدم المعلم موضوع النشاط للطلبة بطر  السؤالين اآلت -
 ماذا نعني بالتخلا من النفايات؟ -1
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 تخلا من النفايات؟نلماذا  -2
 

   -مجموعات ويطلب من:أربع  يقسم المعلم الطلبة  - دقيقة 31
 -المجموعة األولى:

تصددميم حاويددة خاصددة بالنفايددات القابلددة للتدددوير ) ممكددن عدددة  - 
 حاويات(

   -المجموعة الثانية:
 تحديد أماكن جمع النفايات في المدرسة . -     

 -المجموعة الثالثة:
خطددة إجرائيددة لتقليددل النفايددات فددي المدرسددة والعمددل علددى إعددداد  -

لنفايددات بددالطرق الصددحيحة بحيددع تشددمل الخطددة الددتخلا مددن ا
المددواد الالزمددة / المددوارد البشددرية /الفئددة المسددتهدفة/ الددزمن / 

 المكان/ وأية إجراءات أخرى.
 المجموعة الرابعة:

ملصقات أو شعارات للتشجيع على الدتخلا األفضدل مدن  إعداد -
 النفايات.

  

ى عمدددل المجموعدددات يطلدددع المعلدددم أفدددراد المجموعدددات جميعهدددا علددد دقائق 11
 األخرى، ويناقش إنجازات الطلبة.

 
 

 (  كيفية تعقيم الماء الملوع وطرق المحافظة على الماء النظيف.2نشاط )

 دقيقة 51الزمن :  
 

 أهداف النشاط
 يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا النشاط أن يكون قادرًا على:

 إدراك أهمية تعقيم الماء الملوع. .1
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 على الماء النظيف. معرفة طرق المحافظة .2
 طرق جمع الماء الصالح للشرب.د اعدت .3

 العمل الجماعي. ماحتر ا .4

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط:
 سبورة( شريط الصق، ( ،5عدد )تخطيط أقالم  ،ب، لو  قالباتر حفنة من ال، 2عدد  ماء ) دلو 
 

 خطوات تنفيذ النشاط:

 

الدددددددددددددددددددددددزمن 
 بالدقائق

 الجراءات والرشادات

. يقدم المعلم للنشاط بأن يوضح كيفية تعقيم الماء الملوع وأهمية الحفاظ  1       دقائق 5
 عليه نظيفًا .

  ، الترابدلوين من الماء، يضع في أحدهما بعض  .يحضر المعلم 2      
 ويغمر إحدى يدية في الدلو اآلخر.         

دلوين من إبداء رأيهم في الماء الموجود في ال طلبةال منيطلب . 3
 حيع النظافة.

: إذا اضطررنا للشرب من أحد طلبةيطر  السؤال اآلتي على ال1 4
هذين الدلوين، ما الطريقة الممكنة للحصول من خاللها على ماء 

 نظيف للشرب؟

مجموعات ، وتعين كل مجموعة مقررًا لها، إلى خمس  طلبةلمعلم اليقسم ا - دقيقة 15
ما يرونه مناسبًا بخصوا جمع الماء أفراد كل مجموعة كتابة  منويطلب 

 الصالح للشرب وطريقة االستخدام على ورقة من أوراق اللو  القالب .
 ( دقائق لتنفيذ المهمة. 11-7مدة ) طلبةيعطي المعلم ال

يقوم المقرر بعد إنهاء عمل المجموعة بلصق ورقة اللو  القالب على السبورة  - دقائق 11
 توصلت إليه مجموعته. ويعرض طالب من كل مجموعة ما

يوثق المعلم النقاط المتفق عليها من قبل المجموعات الخمس على ورقة  - دقيقة 21
 منفصلة بجانب األوراق السابقة.
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 يؤكد النقاط الصحيحة ويوضحها. -

يناقش النقاط األخرى التي لم يتم االتفاق عليها من حيع صحتها ثم يستخلا  -
 النتائج .

 الماء وتخزينه بطريقة سليمة.جمع  أهمية يؤكد -

 
 
 

 أنشطة إثرائية

 
ينظم الطلبة بالتعاون مع الدارة والمعلمين فدي المدرسدة، يومدًا لحملدة نظافدة فدي المدرسدة ويطلقدون *

 على ذلك اليوم يوم النظافة المدرسية.
ق فيه، ويوضع واألورا النفاياتصندوقًا من الكرتون للقاء  على إعدادطالبًا أو أكثر المعلم شجع ي*

 هذا الصندوق في زاوية الصف أو في ساحة المدرسة .
 . وعالقتها بصحة األفراد البيئةدور يطلب المعلم من الطلبة كتابة تقريرعن *
يطلب المعلم من الطلبدة التواصدل مدع المسدؤولين فدي البيئدة المحليدة عدن تددوير النفايدات، وعرضدها *

يدات للنفايدات وأمداكن لوضدعها، وذلدك للمحافظدة علدى صدحة عليهم لإلفادة مدن أفكدارهم فدي إنتداج حاو 
 المدرسة والبيئة. 

دعوة أولياء أمور الطلبة إلى اجتماع في المدرسة والمناقشة معهم حول دورهم فدي ديمومدة الصدرف *
 الصحي ونظافة البيئة المدرسية، ووضع خطة عمل معهم حول آلية تنفيذ ذلك. 

فية حدول دورهدم فدي ديمومدة الصدرف الصدحي ونظافدة البيئدة *دعوة مختصدين لعطداء معلومدات إضدا
 واقترا  آلية تنفيذ ذلك . هاالمدرسية، ووضع خطة عمل معهم حول

طدرق الحدد *يطلب المعلم من الطلبة زيارة األماكن التي تعمل على تكريدر مداء الشدرب واالطدالع علدى 
 تلوع الميا  في عمليات الجمع والتخزين أو االستخدام. من
 لب المعلم من الطلبة كتابة تقرير عن بعض األمراض التي يسببها الماء الملوع.يط *

ه ن* يطلب المعلم من الطلبة كتابة تقرير عن مصادر الميا  الصالحة للشرب في منطقتهم ويناقشو 
 مع زمالئهم.
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تابدة المداء الخداا بالشدرب الموجدود فدي المدرسدة وك خزان لىعالكشف ب القيام * يكلف المعلم الطلبة
عالم الصدحة المدرسدية عدن حالتده، مدع اقتدرا   معلدم تقرير بحالته ) من حيع نقاء الماء أو تلوثه(، وا 

 حلول في حالة وجد الماء الذي بداخله ملوثاُ.
*يطلب المعلم من الطلبة البحع عدن طدرق للدعايدة والعدالم الصدحي وكتابدة تقريدر عنهدا ومناقشدتها 

 ة.في الحصا المخصصة لألنشطة الصحي
 
 

 التقويم الذاتي

 
 ال نعم أستطيع بعد معرفتي بمحتويات هذ  الوحدة أن أجيب عما يلي: الرقم 

   أستخدم المرحاض للتخلا من البراز والبول . -1

   أغسل يدي بالماء والصابون بعد استعمال المرحاض . -2

   أنظف مقعدة المرحاض بعد التبرز بسكب الماء عليها . -3

   لى رمي النفايات في سلة المهمالت داخل الصف .أحرا ع -4

   أساعد في ترتيب الصف وتنظيفه . -5

   أحرا على عدم الكتابة على جدران الصف ومرافق المدرسة . - 6  

   أحافظ على نظافة المختبر واألدوات المستخدمة فيه .  -7

ى المواد أتجنب استخدام حواس: اللمس ، الشم ، والتذوق للتعرف إل -8
 الكيمائية في المختبر .

  

التقط القمامة في ساحة ومرافق المدرسة وأضعها في صندوق جمع  -9
 القمامة .

       

أساهم في تحسين البيئة المدرسية من خالل العمل التطوعي ) طراشة  -11
 …. ( .الجدران، حمالت النظافة

  

يم من النفايات لوقايتهم أقوم بتوعية أهلي في البيت بطرق التخلا السل -11
 ض .امن األمر 

  

  أستخدم الحاويات المعدنية ذات األغطية للتخلا من النفايات الصلبة في  -12
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 المدرسة .
   . أساعد في مسح السبورة والمحافظة على نظافتها دائما -13
   أتجنب شرب الميا  الملوثة؛ ألنها تسبب األمراض. -14
   من النفايات بطريقة صحيحة.أدرك أهمية التخلا  -15

 
 

 
 

 

 

 الوحدة السادسة
 فعاليات وأنشطة وبرامج توعية صحية مقترحة للمدرسة

 مقدمة:
وبيندده وبددين معلميدده  ،يسدداهم النشدداط الطالبددي فددي توثيددق الصددلة بددين الطالددب وزمالئدده مددن جهددة     

دارة المدرسة واألسرة والمجتمع من جهة أخرى خلدق الحسدن والمعاملدة الطيبدة فدي تنميدة الُ  عديسا، و وا 
سددلوكهم الصددحي وتبندديهم لسددلوكيات صددحية سددليمة، ويزيددد مددن يسدداهم فددي تعددديل الطلبددة، كمددا لدددى 

 .                           بهمحل المشكالت البيئية المحيطة اهتمامهم وتفاعلهم ل
 

 برنامج التثقيف الصحي  -أواًل :  
 -يهدف هذا البرنامج إلى :      

عن طريق اللقاءات   همنشرالوعي الصحي بينبني الطلبة السلوكيات صحية سليمة من خالل ت *
  واضيع التثقيفية الصحية المتنوعة.والندوات وتنظيم محاضرات في الم

 تفعيل دور اللجنة الصحية في المدرسة . *
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 التعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات المحلية والجهات ذات العالقة . *
 فعيل دور المدرسة في رفع الوعي الصحي ألفراد المجتمع المحلي .* ت

 

 التنفيذ : اتآلي  
استضافة متخصصين من خارج المدرسة كطبيب المركز الصحي أو المشرف الصحي أو متخصدا  -

   .خالل حصا النشاط للطلبة في صفوفهم اتعطاء محاضر من وزارة البيئة ...الخ ل
معلدم بإشراف  لعب األدوارية / مسرحية أو تمثيلشكل  على الطلبةل قبمن  عرض المواضيع الصحية-

   .الصحة المدرسية

   .مضار التدخين"أمام الطلبة "قيام عدد من الطلبة بإجراء مناظرة حول مواضيع صحية مثل -
 عمل مجالت حائط )ُأسبوعية أو شهرية ( للتوعية الصحية . -
 سائل الصحية إلى الطلبة .لتمرير الر الذاعة المدرسية ب االستعانة -

 
 

 .  ة تثم ممارس هثم تبنيالسلوك معرفة لوك تبدأ بعملية تعديل الس
 

 العالميةو  والقليميةالمشاركة في األيام والمناسبات الصحية المحلية  -ثانيًا :
، يددوم الصددحة  األردنددييددوم الصددحة العددالمي ، يددوم اليدددز العددالمي، يددوم صددحة الفددم واألسددنان  مثددل )

المسابقات الفنية  وتكون المشاركة في موضوعات تحددها الجهة المختصة، مثل : درسي األردني (الم
 وغيرها ( .محاضرات  ، أيام طبية مجانية، ) مسابقة رسومات ، أيام صحية والثقافية

 
 المسابقات والمعارض الصحية داخل المدرسة -ثالثًا: 

 هدف إلى:وت   
 .لمدرسيةعلى نظافة البيئة ا * المحافظة

 . المرتبطة بالنظافة والصحة ةحوالسلوكات الصحي واالتجاهات المعارف الطلبةإكساب  *
        وتعويدهم على تحمل المسؤولية واالعتماد  قيادة والمشاركةالمهارات  الطلبةإكساب  *
 . الذات على   

 تهيئة المدرسة كمكان الئق لتربية األبناء وتعلمهم. *
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 . المحلي ين المدرسة والمجتمعتوثيق الروابط ب *
 آليات التنفيذ:

 رسومات ومقاالت وبحوع صحية  -1
عدن طريدق فدي التوعيدة الصدحية والداريدة  الهيئدة التدريسدية مشداركةعلدى هدذ  الفعاليدات عتمدد ت     
فددي المدرسددة أو حددع الطلبددة علددى المشدداركة فددي المسددابقات الصددحية العالميددة معددارض صددحية  إقامددة

 وتعزيز السلوك الصحي لديهم . الطلبةتسهم في تطوير وسائل التعبير لدى التي والمحلية و 
 :)شهرية ( على مستوى المدرسةمسابقة أفضل صف -2
  تهدف  إلدى :  

 . افةدبالنظ متعلقةعادات وسلوكيات الطلبة كساب * إ
 * تشجيع الطلبة للمحافظة على نظافة صفهم )المقاعد، الجدران،األبواب والنوافذ 

 وغيرها (.   
 .* حع الطلبة على إعداد وتصميم لوحات وشعارات داخل الغرفة الصفية

 . تفعيل دور اللجنة الصحية في المدرسة* 
 

ال يؤثر هذا البرنامج على سير اليوم  بحيعمحددة وواضحة  الطلبةتكون مشاركة 
 . الدراسي

  
 ( سنوية/ مسابقة أفضل مدرسة على مستوى المديرية ) فصلية  -3

 تهدف إلدى : 
  . ة والحفاظ على نظافتهايالمدرسالبيئة تجميل  * 

 المكتبة ، القاعات ، الغرف الصفيةاألمثل لمرافق المدرسة )  االستخدامعلى  الطلبةحع * 
 . ... الخ (  المختبرات ، الساحات والمالعب ، ودورات الميا ، 

 فترتين للحفاظ علدى نظافة البنداء  ذات نظام ال ةسر المد* التعاون اليجابي بين إدارتي 
 المدرسدي .  
 * مشاركة الطلبة في تحسين مكان التعليم ومحيطه ) نظيف وصحي ( . 
 . * تشجيع التواصل بين المدارس لتبادل الخبرات 
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 .إسهام كل طالب في نظافة المدرسة يساعد على تحسين البيئة المدرسية  
 

 
 القليم  ) سنوية ( مسابقة أفضل مدرسة على مستوى - 4

 تهدف إلدى :
 * التشجيع على زيادة الجهود المبذولة التي تقوم بها المدرسة في مجال الصحة والنظافة عدا  

 الواجبات المتوقع منها القيام بها .  
* قيام المدرسة ببذل جهود لتشجيع المجتمع المحلي على المساهمة فدي تحسدين المسدتوى الصدحي 

 .    في المدرسة
حع كوادر مديريات التربية والتعليم على زيادة الجهود المبذولة لتحسين واقع المدارس مدن * 

 الناحية البيئية والصحية. 
 

المجتمع المحلةي  هادعميمبادرات صحية لتبنيها من خالل يمكن أن تتميز المدرسة 
   وحسب االولويات الصحية في المنطقة.
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