
  ) مستوى ثالث ( علوم مھنیھ 

  تربیة طفل 

  اسئلھ مقترحھ

  

یعد االحباط من المشاكل التي یعاني منھا )   29 االجابھ صفحھ ( -1
 :االطفال اجیبي عما یلي 

  كم تبلغ نسبة االحباط بین االطفال ؟ –أ 
  من اسباب حدوث االحباط ؟ 3اذكري  -ب

في تطور  كم العوامل التي تؤثر 4عددي ) 33 االجابھ صفحھ ( -2
 النمو العقلي للطفل ؟

ما ھي الخطوات التي یتبعھا المربي في تنمیة ) 49 االجابھ صفحھ ( -3
 القدرات االبداعیھ للطفل في المجاالت الفنیھ ؟

 وضحي تأثیر استخدام االلعاب االلكترونیھ على سالمة االطفال ؟ -4
 ) االجابھ صفحھ  60( 

التي یواجھھا  من االقتراحات التي تذلل الصعوبات 4اذكري  -5
 )61 االجابھ صفحھ  (االمھات عند اطعام اطفالھم ؟

) التبول االرادي ( من المشاكل التي تؤثر في حالة الطفل النفسیھ  -6
 وضحي كیفیھ معالجة ھذه المشكلھ والقضاء على اسباب وجودھا ؟

ھناك خمس مراحل للغرق  قد تختلف من )  153 االجابھ صفحھ ( -7
 الطفل وضحي ھذه العوامل ؟طفل الى اخر بحسب عمر 

 عددي انواع الكسور ومكان حدوث كل منھا ؟  -8
 ) 175االجابھ صفحھ (

سنوات  3خطط العداد وجبات غذائیھ لیوم واحد لطفل عمره  -9
 ) 68 االجابھ صفحھ  (مراعیا توازن الوجبات جمیعھا ؟

ما االمور الواجب مراعاتھا عند التخطیط العداد وجبھ  -10
 ) 100 االجابھ صفحھ (غذائیھ لطفل نحیف ؟ 



ةافة الطفل ؟ 4اذكري  -11  من الطرق المتبعھ  لتنمیھ عادة ن
 ) 118 االجابھ صفحھ ( 
عددي االضطرابات  المرتبطھ بنوم الطفل عند عمر سنھ الى  -12

 )119( سنوات ؟  4
تھا  لدى الطفل سالمة اقدام االطفال  من االمور الواجب مراعا -13

 )122( وضحي كیفیة المحافظھ علیھا ؟ 
 )141( عددي انواع حوادث االطفال بذكر مثال لكل نوع ؟  -14
تعزى اسباب الحوادث التي یتعرض لھا الطفل في دار  -15

الحضانھ الى الطفل نفسھ والظروف المحیطھ بھو االشخاص الذین 
 ) 144( ني طرق الوقایھ منھا ؟ وضحي ذلك ثم بی، یتعاملون معھ 

عددي اربعھ من االعراض العامھ للتحسس الناتج من اللدغھ  -16
 ؟
وضحي الدرجات الناتجھ عن الحروق ومكان االصابھ لكل  -17

 منھا ؟
ارسمي الھرم الغذائي وقومي بتحدید المجموعات الغذائیھ  -18

 باالضافھ الى وضع الحصص المناسبھ لكل مجموعھ ؟


