
 

 

 جامعة بنها                                                                     الفرقة االولى

 تغذية الطفل/ كلية التربية النوعية                                                         المادة 

 ساعة (2)/ الزمن                           قسم رياض االطفال 

 2016/2017العام الجامعى - الفصل الدراسى االول 

 ة  اجب عن االسئلة االتــــــــــــــــــيــــــــــــــ-         

 .السؤال االول  

.  دوسا فً افشاص انهشيىَبث انًفشصة نهبٍ  اندًدًت تهعب انغذة انُخبييت انًىخىدة فً قبع -

. اركشي هزة انهشيىَبث يع االَفبعبالث انًعبكغت نهب واهًيتهب         

 . العوامل الموثرة فى اختيار الطعام بالنسبة للطفل   -   

 .السؤال الثانى 

. ضع عالمة صح أو خطاء مع تصحيح العبارات الخاطئة     

 بكاء الطفل الذى يرضع من ثدى االم يعنى انة جائع                            .(      ) 

                                    الكساح عند االطفال سببة نقص الحديد فىالغذاء(      ) 

              ال بد من استمرار الرضاعة الطبيعية للطفل لمدة سنتين كاملتين  (      ) 

  نقص نسبة الهيموجلوبين فى الدم نتيجة نقص فيتامين  A))     (                  )   

        يجب ان تتوقف االم عن اعطاء الطفل الغذاء عند االصابة با االسهال  (      ) 

                                عمر الحامل يؤثر تاثير كبيرا على حالة الجنين  (      ) 

   يستحب اعطاء الطفل االغذية التى تحتوى على السكريات العالية عند تغذيتة  (     ) 

                                     هم انشظبعت انطبيعيت تعش بشكم خغى االو   (    )  

    يتغيش تشكيب  نبٍ االو بتغيش غزاء االو                             .            )      (  

 خعشواث نالو انحبيم يذل عهً استفبع يغتىي انتعهيى وانثقبفتلانفىاكت وا ولتُب )   ( 

Good Luck – Prof.DR .Eid Ali Zaki 

 

 



 

 جامعة بنها                                                                     الفرقة االولى

 تغذية الطفل/ كلية التربية النوعية                                                         المادة 

 ساعة (2)/ الزمن                           قسم رياض االطفال 

 2016/2017العام الجامعى - الفصل الدراسى االول 

 عيد على ذكى/ د.       اة االسئلة االتــــــــــــــــــيــــــــــــــ نموذج اجابة -

 .    اجابة السؤال االول               

.  دوسا فً افشاص انهشيىَبث انًفشصة نهبٍ  اندًدًت تهعب انغذة انُخبييت انًىخىدة فً قبع       

. اركشي هزة انهشيىَبث يع االَفبعبالث انًعبكغت نهب واهًيتهب         

ارا تعًم انتغيشاث .افشاص انهبٍ َتيدت نهُشبغ انهشيىًَ واالَعكغبث انعصبيت وانُفغيت     يتى   

انهشيىَيت اثُبء انحًم عهً اعذاد انُغيح انغذي الَتبج انهبٍ وتفشص انغذة انُخبييت فً قبع انًخ 

 هرمون  البروالكتيه الرى يعمل 

فكهًب يص انشظيع انثذي ادي انً َشبغ االغشاف . عهً تحشيط انخاليب عهً افشاص انهبٍ 

انعصبيت فً انحهًت يًب يُشػ افشاص انبشوالكتيٍ انزي يغشي فً انذو ثى انثذييٍ نحثهب عهً انفشاص 

 .وتكىٌ هزة انعًهيت افعم اثُبء انهيم عٍ انُهبس .انهبٍ

فكهًب يص انشظيع انثذي اكثش اصداد افشاص انهبٍ وانتىقف عٍ :  انعشض وانطهب  -

 انشظبعت يىقف افشاص انهبٍ 

نهبشوالكتيٍ اثش عهً اقالل َشبغ انًبيعيٍ وكزنك تىخش انشظبعت انطبعيت انحًم اثُبء  -

 .انشظبعت 

 تفشيغ انثذي يٍ انهبٍ يهى العتًشاس انهبٍ فً انثذي -

 (القاذف للبه)االوكسيتوسيه 

وهى انهشيىٌ انًغئىل عٍ قزف انهبٍ خبسج انحهًت الٌ رنك يتى ببَقببض انخاليب انععهيت 

وَالحظ ببٌ يشبعش وافكبس واالحبعيظ . انتً تحيػ بغذد انثذي نقزف انهبٍ خبسج انثذي 

خىاغش االو َحى ونيذهب ببنحُبٌ وانحب اوعًع بكبء غفم . نالو تىثش فً افشاص انهشيىٌ 

 .سظيع اوييعبد انشظعت يتذفق انهشيىٌ فتحظ ببعتصبس داخم انثذي 

 انحشج او انخدم- االالو انُبتدت عٍ انشظبعت  -    انقهق او انخىف   :اعاقة قرف اللبه 



  :   ومه فوائد هرمون القاذف

 عىدة انشحى انً حدًت انطبيعً-   اَقببض انشحى وتفشيغت بعذ انىالدة                  

 .تقصيش انًذة انُضف بعذ انىالدة -  وقف انُضيف بعذ انىالدة                               -

ثالث اَعكبعبث تغبعذة   (انطبيعً)تىخذ نذي انطفم يكتًم يذة انحًم  : اوعكاسات المص

اَعكبط انبهع -  اَعكبط انًص       -   االَعكبط انًتبصم      - عهً انشظبعت  وهً  

 : العوامل الموثرة فى اختيار الطعام بالنسبة للطفل- .

 االعتقادات المتعلقة باالطعمة   –مثل درجة الشبع او الجوع   : قبول الطعام  

  (الماء المسكر )الميل لالطعمة الحلوة                        

   -معلومات الوالدين عن التغذية   تخطيط وجبات مناسبة للعائلة  : تاثير الوالدين

  اختيار انواع معينة من الطعام    –والطفل 

 نشاءة السلوك الغذائى فاالم واالب  والمعلم هم القدوة للطفل  :  القدوة. 

 مناقشة االطفال ما يكرهون او ما يحبون من االطعمة   : العالقة بين الوالدين واالطفال

 .فذلك     يعمل على تكوين السلوك لدى الطفل ويصبح عادة مستديمة 

 عدم استخدام الطعام كحافز على السلوك او التخلص من البكاء :النصائح والتوجيهات  

 عن   طريق الطعام وتجنب تناول الحلويات بكثرة وعدم استخدام الطعام للتشجيع 

       العوامل االجتماعية-  عوامل البيئة                 -   العادات والتقاليد      .    

   اجابة   السؤال الثانى   

. ضع عالمة صح أو خطاء مع تصحيح العبارات الخاطئة   

 بكاء الطفل الذى يرضع من ثدى االم يعنى انة جائع                            .(   Χ)    

                                 الكساح عند االطفال سببة نقص الحديد فى الغذاء(   Χ)    

              ال بد من استمرار الرضاعة الطبيعية للطفل لمدة سنتين كاملتين  (   Χ)    

  نقص نسبة الهيموجلوبين فى الدم نتيجة نقص فيتامين  A)   (                  )  Χ)   

        يجب ان تتوقف االم عن اعطاء الطفل الغذاء عند االصابة با االسهال  (   Χ)   

                                  عمر الحامل يؤثر تاثير كبيرا على حالة الجنين  (   √)   

   يستحب اعطاء الطفل االغذية التى تحتوى على السكريات العالية عند تغذيتة  (  Χ)   

                                   هم انشظبعت انطبيعيت تعش بشكم خغى االو       (  √   )

    يتغيش تشكيب  نبٍ االو بتغيش غزاء االو                             .               (√ )   

 خعشواث نالو انحبيم يذل عهً استفبع يغتىي انتعهيى وانثقبفتلانفىاكت وا ولتُب   (√)  

 

                                            


