
 

 
 إدارة املناهج والكتب املدرسية

 

 

 

 ّلعِم  دليل املم 

 

 

 الرتبية املهنية

 الّلعاشرالصف 

 

 الناشر

 وزارة الرتبية والتّلعِي 

 إدارة املناهج والكتب املدرسية

 

 على العناوين اآلتية: دليليسر إدارة املناهج والكتب املدرسية استقبال مالحظاتكم وآرائكم على هذا ال

 ،11118 الرمز الربيدي: ،1930ص.ب:  ،4637569 ،4645888فاكس:  ،4617508 ،4617304هاتف: 

 VocSubjects.Division@moe.gov.jo أو على الربيد اإللكرتوين:

 

 



2 
 

 

 

هذا الدليل يف مدارس املمِكة األردنية اهلامشية مجيّلعها، بناًء عِى قرار جمِس الرتبية  رت وزارة الرتبية والتّلعِي  استخدامقر  
 .م2021/2022 بدًءا من الّلعام الدراسي، م27/5/2021، اتريخ 88/2021رق  والتّلعِي  

 

 حقوق الطبع مجيّلعها حمفوظة لوزارة الرتبية والتّلعِي 

 1930: ب .ص /األردن -انعمم 

 

 :التأليف عِى واإلشراف التوجيه جلنة

 د. زبيدة حسن أبو شومية     د. أسامة كامل جرادات   د. زايد حسن عكور   د. حممد سِمان كنانة  

 م. حممد عبد الِطيف أبو رمحة      م. مفِح حسني عيال سِمان        أ. فؤاد عيسى عبد الّلعزيز     

 

 من: قام بتأليف هذا الدليل كل

 الغويريسامل الشرفات                  انداي حميل أماين                  نداء انصر مطر

 

 التحرير الّلعِمي: 

 د. زبيدة حسن أبو شومية                 م. مفِح حسني عيال سِمان 

 نضال أمحد موسى التحرير الِغوي:

 
 
 
 

                                                                                                      م2021هـ/1442 األوىل                                                                                           الطبّلعة



3 
 

 

 قائمة احملتوايت

 

 الصفحة                                                                                                                املوضوع 

 5      .................................................................................................. املقدمة

  َوفقتوزيع الوحدات والدروس 
م
 6  ................................................................ ةقررر عدد احلصص امل

 8 ................................................................................................ مفردات الدليل

 9...........................................................................................  إرشادات وتوجيهات

 10 .................................................................................................. اجلزء األول

 11...................................................................................   َمَرضيةالت احالوحدة األوىل: 

 11....................................................................................   مرض السكرياألول:  الفصل

 21 .......................................................................................  ضغط الدمالثاين:  الفصل

 31     ...................................................................... .....  يتشنُّجاالضطراب ال: لثالثا الفصل

 40  .............................................................................. مشروعات اقتصادية الوحدة الثانية:

 40 ......................................................................   املشروعات االقتصادية الصغريةاألول:  الفصل

 47 .......................................................................  مشروعات إنتاجية زراعية صغريةالثاين:  الفصل

 61...........................................................................      تصنيع منتجات األلبان: لثالثا الفصل

 74..................................................................  ة يف خدمة اجملتمعيتطوُّعاألعمال الالوحدة الثالثة: 

 74.......................................................................................  يتطوُّعالعمل الاألول:  الفصل

 84...............................................................................................  املهنالوحدة الرابّلعة: 

 84........................................................................................  خياطة املالبساألول:  الفصل

 96.........................................................................................  أعمال الدهانالثاين:  الفصل



4 
 

 108...................................................................................................  اجلزء الثاين

 109  ..................................................................  سرةة للم إدارة املوارد املاليالوحدة اخلامسة: 

 109  .........................................................................       سرةامليزانية املالية للم األول:  الفصل

 122    ............................................................................. أشغال املّلعادنالوحدة السادسة: 

 122  ....................................................................................   اللحام أعمالاألول:  الفصل

 131    ......................................................................... أشغال الصفائح املعدنيةالثاين:  الفصل

 141.. ............................................................................      إعداد الطّلعامالوحدة السابّلعة: 

 141    .......................................................................................... اللحوماألول:  الفصل

 153  ...........................................................................................  العجائنالفصل الثاين: 

 160.............. ............................................................................ تاياحللو : لثالفصل الثا

 172.................................................. .....................اختاذ القرار ومهنة املستقبلالوحدة الثامنة: 

 172 ................ .................................................................... املشكالت حلاألول:  الفصل

 178 ...............................................................................  التعليم وسوق العملالثاين:  الفصل

 187  ........................................................................... البحث عن فرصة عمل: لثالفصل الثا

 192حتليل حمتوى ..................................................................................................... 

 194 اإلطار النظري الرتبوي ...........................................................................................  

 201منوذج امتحان مقرتح .............................................................................................  

 

 

 

 

 



5 
 

 

 الرمحن الرحي بس  هللا 

 املقدمة

على خامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد، فانطالقًا من الرؤية امللكية  احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصالة والسالم
متعل ِّقة بتطوير املناهج الدراسية

  التعليم النوعيقيق حت ب مْغَيةَ ؛ السامية، تستمر وزارة الرتبية والتعليم يف أداء رسالتها امل
م
م الئِّ ز على حنٍو يم تمي ِّ امل

  حاجات الطلبة، وإعداد جيل من
م
 ف مع متطلربات احلياة العصريةللتكيُّ  يف املهارات األساسية الالزمة مني على قدٍر من الكفاءةتعل ِّ امل

م تساعد على بناء شخصياهتم بصورة متوازنة سليمة؛ ليكونوا منتمني إىل وطنهم وأممرتهم، يَ وقِّ  ايهتا، ممزوردين مبعارف ومهاراتوحتد  
يف وقادرين على بناء عالقات إنسانية يف إطار من التعاون واالنفتاح على العاََل، فضاًل عن اإلفادة من املعرفة واالقتصاد والتكنولوجيا 

 .     ابلفائدة على أنفسهم وجمتمعهم ما يعود ؛يف حتسني نوعية احلياة تمسهِّمممارسات 
املختلفة واإلمكاانت  ممبا يتالءم مع قدراهت الفروق الفردية بني الطلبة، وذلك بتنويع األنشطة واألمثلة دليلروعي يف أتليف هذا ال

متعل ِّقة ابلتفكري اإلبداعي، واختيار املوضوعات حبيث تكون أقرب إ
ىل الواقع احليايت اليومي للطلبة؛ ما املتوافرة، والرتكيز على اجلوانب امل

ف ِّزهم  .العمل التعاوين إىل ُيم

ى احملتو  يف حتقيق أهداف الدروس، وتوضيح تمسهِّمعلى كثري من األمثلة التوضيحية واألنشطة والتطبيقات العملية اليت  الدليلاشتمل 
دردة  َوفقأن جيتهد يف توضيح األفكار، وتطبيق األنشطة  ممعل ِّم. وللبفاعلية ة مرتابطة األجزاء خالية من االرجتال ممنظرمخطوات حمم

هتا، واختيار الطرائق اليت تساعد وإمكاان يةالتعلُّمحتقيق األهداف اجلزئية للمادة مبا يتالءم مع ظروف البيئة التعليمية  ب مْغَيةَ والعشوائية؛ 
 ها.على رسم أفضل املمارسات وحتديدها لتنفيذ الدروس وتقييم

ق ِّققْ ف ِّ أن نكون قد وم  هللا العلي القدير دعوا، فإننا نختامً    نا يف تقدمي ما هو مناسب ومفيد، وأن ُيم
م
 .ؤلرف أهدافه املنشودةهذا امل

 

 وهللا ويل التوفيق
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 ةقر ر عدد احلصص املم  َوفقتوزيع الوحدات والدروس 
 األول الفصل 

 
 عدد احلصص الفصل الوحدة

 3 .مرض السكرياألول:  َمَرضية.الت احاألوىل:  
 3 .ضغط الدمالثاين: 

 2 .يتشنُّجاالضطراب ال: الثالث
 2 .املشروعات االقتصادية الصغريةاألول:  مشروعات اقتصادية.الثانية: 

 4 .مشروعات إنتاجية زراعية صغريةالثاين: 
 4 .تصنيع منتجات األلبان: لثالثا

 4 يتطوُّعالّلعمل الاألول:  .يف خدمة اجملتمعة يتطوُّعاألعمال ال الثالثة:
 4 خياطة املالبساألول:  .املهنالرابّلعة: 

 4 أعمال الدهانالثاين: 
 30 :جمموع احلصص
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  توزيع الوحدات والدروس َوفق عدد احلصص املمقر رة
 الثاين الفصل
 

 عدد احلصص الفصل الوحدة 
 4 .سرةامليزانية املالية للم األول:  .سرةللم ة يإدارة املوارد املالاخلامسة: 

 4 .أشغال الِحاماألول:  .أشغال املّلعادنالسادسة: 
 4 .أشغال الصفائح املّلعدنيةالثاين: 

 4 .الِحوماألول:  .إعداد الطّلعامالسابّلعة: 
 4 .الّلعجائنالثاين: 

 4 .تاياحلِو : لثالثا
 2 .املشكالت حلاألول:   .اختاذ القرار ومهنة املستقبلالثامنة: 

 4 .التّلعِي  وسوق الّلعملالثاين: 
 3 .البحث عن فرصة عمل: لثالثا

 33 :جمموع احلصص
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 مفردات الدليل
 

  يمعِّدُّهدرس  التدريس املباشر: 
م
 .على الطلبة أسئلة طرح ويتضمرن ،م فيه مادةقد ِّ ويم ، عل ِّمامل

على أن  ؛قيق هدف مشرت،، أو أداء واجب ماحت ب مْغَيةَ ؛ التعلُّمعلى عضهم عمل الطلبة ضمن جمموعات؛ ملساعدة ب التّلعاوين: التّلعُّ  
 األدوار داخل اجملموعة. بعض يتوىل  التعلُّم، و يبدي كل طالب مسؤولية يف 

ب مْغَيَة متييز وفرزها واختبارها؛  حكم على صحة رأي أو اعتقاد، عن طريق حتليل املعلوماتنشاط ذهين عملي لل التفكري الناقد: 
 األفكار السلبية.من األفكار اإلجيابية 

 .ممنظرمتقدمي قضااي ومسائل حقيقية وواقعية للطلبة، مث الطلب إليهم متحيصها ومعاجلتها أبسلوب  حل املشكالت: 

  التعلُّممنط من  االستقصاء: 
م
مهم، عن طريق استخدام مهارات واجتاهات؛ لتنظيم ل فيه الطلبة مسؤولية تعلُّ ، يتحمر اه ذاتي  وجر امل

  إىل توليد معلومات جديدة.املعلومات وتقوميها، وصواًل 

ا مرجعً  ت مَعدُّ عها )معارف، ومهارات، واجتاهات(، و بشموليتها وتنوُّ  تازمتهي قها الطلبة، و ق ِّ ع أن ُيم توقر يم  ةنتاجات خاص :التّلعُّ نتاجات  
ث ِّلاحملتوى، و ؛ إذ يبين عليها ممعل ِّملل يف تصميم مناذج املواقف التعليمية املناسبة، واختيار اسرتاتيجيات  تمسهِّمركيزة أساسية للمنهاج، و  متم

 التدريس، وبناء أدوات التدريس املناسبة هلا.

 وقف التعليمي.اليت جيب مراعاهتا عند تنفيذ امل حتياطات اخلاصة ابألمان والسالمةواال اداتاإلرش إجراءات السالمة الّلعامة: 

 بكفاءة. الفصلإجراءات هتدف إىل تنظيم املوقف التعليمي وضبطه؛ لتسهيل تنفيذ  إجراءات التنفيذ: 

  ةهوجر مم وهي معلومات إثرائية ضرورية موجزة، ذات عالقة ابحملتوى،  مّلعِومات إضافية: 
م
إاثرة دافعية الطالب  ب مْغَيةَ  ؛والطالب عل ِّمإىل امل

 ، و مالتعلُّ ومساعدته على 
م
 ة.ممتنو ِّع أمخرىاستخدام مصادر تعليمية  ن طريقابحملتوى؛ قصد إرشاده ع عل ِّمإثراء معارف امل

  تربِّعهاة يممنظرمجراءات وخطوات إ اسرتاتيجيات التقومي وأدواته: 
م
ق النتاجات، املوقف التعليمي، وقياس مدى حتقُّ  لتقومي وطلبته عل ِّمامل

تطبيقها ابلتكامل مع إجراءات ل ؛مشاهبة أمخرىتطويرها، أو بناء مناذج  ميمكِّنتنفيذ املوقف التعليمي، و وهي عملية مستمرة يف أثناء 
 إدارة الصف.

ا التكامل ضمن مستوايت املبحث نفسه، أم   أمخرىالتكامل الرأسي يعين ربط املفهوم مبفاهيم  التكامل الرأسي والتكامل األفقي: 
 ضمن الصف نفسه. خرىاألم حث األفقي فيعين ربط املبحث ابملبا

  ميمكِّن ةمصادر تعليمي :التّلعُّ  مصادر 
م
 حتقيق النتاجات، وهي الرجوع إليها؛ لزايدة معلوماهتما وخرباهتما، واإلسهام يف عل ِّمللطالب وامل

 ، وموسوعات، ومواقع إلكرتونية يف شبكة اإلنرتنت، وزايرات ميدانية، وغري ذلك. اتشمل كتبً 
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 .َمَرضيةحاالت : األوىل الوحدة
 .حصتانعدد احلصص:                                    .(1: مرض السكري )األول الفصل 

 اخلاصة: النتاجات

 ف مفهوم مرض السكري.يتعرر  -1

ي ِّز -2  عالمات السكري وأعراضه. ميم

 أنشطة رايضية يف معاجلة مرض السكري.وممارسة  يمبني ِّ أمهية احلمية الغذائية -3

 أثناء التعامل مع مرضى السكري.يف الصحة والسالمة العامة  تعليماتيراعي  -4

 املفاهي  واملصطِحات: 

، عتمد على األنسولنياملغري السكري ، السكري املعتمد على األنسولني، هرمون األنسولني، الغدد الصم، احلمية الغذائية مرض السكري،
 السكر يف الدم.نسبة 

 
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 عملية تناول الطعام.تنظيم  -
 .ممارسة الرايضة ابعتدال -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 ك(:شار  ، شانق  ، ر)فكم  النشط  التّلعُّ اسرتاتيجية 

 :اآليتعلى النحو  (،شارِّ  ،شانقِّ ، رفك ِّ )بتطبيق اسرتاتيجية  الفصلوضوع التمهيد مل -1

 .جمموعات أربعإىل توزيع الطلبة  -أ

  ى الطلبة:اآليت عل السؤال طرح -ب

                                                                             ؟  تمعاجملا يف انتشارً  األمراض أكثرما  -

  السؤال فرادى. حليف التفكري  توجيه الطلبة إىل -ج

 يصفت -د
م
 .جابتهيف إ أفراد جمموعتهكل طالب مناقشة   مث الطلب إىل ،بيديه للفت انتباه الطلبة عل ِّمق امل

 يصفت -ه
م
مخصرصنتهاء ابالطلبة  شعارإلمررة أمخرى بيديه  عل ِّمق امل

 مجابتهإ عرض إىل أفراد كل جمموعةطلب مث اللمناقشة، ل الوقت امل
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  بوساطة
م
 اجملموعة.ابسم ث تحد ِّ امل

 .ئهمتقومي أدامث  لوح،على ال منها الصحيح كتابةمث   ،ةجاابت الطلبإل االستماع -و

 :(أوراق الّلعمل) اسرتاتيجية التدريس املباشر

 .جمموعاتإىل توزيع الطلبة  -1

 تتناول مفهوم مرض السكري وأعراضه.و  ،عنوان )مرض السكري(اليت حتمل ورقة العمل  تزويد كل جمموعة بنسخة من -2

ما يعرفونه عن مرض السكري يف العمود  تدوين عن سؤال ورقة العمل؛ ابلطلب إليهم اإلجابة أفراد اجملموعات إىل كيفية توجيه -3
 معرفته يف العمود الثاين.وتدوين ما يرغبون  ،األول

 هناية احلصة. حىت ألوراقليهم االحتفاظ ابإالطلب مث  ،يف كل جمموعة الطلبة إلجاابت االستماع -4

 .ئهمتقومي أدامث  لوح،على ال منها الصحيح مث كتابة يف إجاابهتم، مناقشة أفراد اجملموعات -5

 قهم.ار ، مث تدوينه يف أو فوه عن مرض السكريعرر تمراجعة ما  أفراد اجملموعات الطلب إىل -6

 :(النصف اآلخر) النشط التّلعُّ اسرتاتيجية 

 حتمل اإلجابة الصحيحة، مثل: أمخرىو  ،لفصلأسئلة خاصة ابسلًفا، تتضمرن بعضها  جتهيز جمموعة من البطاقات -1

 ما مفهوم احلمية الغذائية؟ -أ

 حلمية الغذائية ملريض السكري؟االعوامل اليت جيب مراعاهتا عند ختطيط ما  -ب

 ؟غذائيةالمية يف احل االلتزام هبامرضى السكري على  اليت يتعنير  ما اإلجراءات -ج

 توزيع األسئلة على الطلبة بعد توزيعهم إىل جمموعات ثنائية. -2

 ت غري الصحيحة.تصحيح اإلجاابمث  منها، وكتابته على اللوح، الصحيح تعزيزو  إجاابهتا،يف  أفراد اجملموعات ةناقشم -3

 
 

 إجاابت األسئِة الواردة يف احملتوى

  :رفكم  

 
م
 ر ملرض السكري؟بك ِّ ما أمهية االكتشاف امل

ومحاية املصاب من  ،رة على تسهيل مراحل عالجهبك ِّ يساعد اكتشافه بصورة مم  ،خرىمن األمراض األم  كثري شأنه شأن ،السكري مرض
ومضاعفات يف  ،قصور الشرايني التاجية :ومن هذه املضاعفات .ر التشخيص والعالجاملضاعفات اخلطرة اليت قد حتدث يف حال أتخُّ 

 أمراض العيون. فضاًل عن ،لويإىل الفشل الكم  تؤديلى قد الكم 
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 :قضية لِمناقشة 

 ر يف الدم ملريض السكري؟ ا العالقة بني كمية ملح الطعام ونسبة السكم

 إبشراف  يف ذلك، زمالءش انقِّ 
م
 .عل ِّمامل

أن  ذلك ؛اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاين ا ُيول دونوقائي   إجراءً  ، وهو ما ي مَعدُّ التقليل من تناول امللح يفالعالقة تتمثرل هذه  
 مستوايت السكر يف الدم. فتزيدز يف الدم، ز امتصاص سكر الغلوكو عز ِّ امللح يم 

  :رفكم  

 ر يف الدم؟م يف مستوايت السككيف يساعد ختفيض الوزن الزائد على التحكُّ 

 األنسولني. فاعلية جانب زايدةإىل  ،ضغط الدمو  ،مستوى الدهنكلٍ  من على ضبط   ختفيض الوزن يعمل

 

  :مّلعِومات إضافية

حرق ما لديه من أ اعضلي   اجمهودً  بذلأو  ،ا من الطعام جد  قلياًل  تناولأو  ،األنسولني خطأً جرعة ا من السكري كثريً  مريض زادذا إ
يف  تركيز السكر يف فخنفاضاالأو كان  ذلك، ذا طال أمدإو الدماغ.  سلًبا يفر ؤث ِّ يم ما  ؛ن تركيز السكر يف الدم ينخفضإف ؛سكر يف الدم

 .وتاملا ورمبر  ،فقدان الوعي نه يؤدي إىلإف ،اشديدً الدم 

  

 :أخطاء شائّلعة

 .عدم وجود دليل علمي على فائدهتا ؛ نظرًا إىلج السكريلعال مواد أو أعشاابً حتوي تناول وصفات  ال جيب
 

 

 :التكامل األفقي

  :التكامل الرأسي
 .املهنية، الصف اخلامس، مشكالت صحيةكتاب الرتبية 

 

 :التّلعُّ مصادر 

 :ممعل ِّملل
 م.2007 ان،عم   ،الثقافة الصحية .كوكب الشيشاين ،شاهر احلمايدة -
 استضافة طبيب للحديث عن مرض السكري وكيفية الوقاية منه. -

 :للطالب
 وقع امل -

م
 www.who.in  :ة الصحة العامليةنظرماإللكرتوين مل

 زايرة أحد املستشفيات أو املراكز الصحية القريبة لالطالع على كيفية إجراء فحص مستوى السكر يف الدم. -

http://www.who.in/
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 ورقة عمل
 مرض السكري: حاالت َمَرضية

 

 ستعمل يف هذا النشاط على حنٍو فردي. -
 عن مرض السكري؟ (: ماذا تعرف1اجلدول ) اطرلع على -

 مفهوم مرض السكري وأعراضه. َدو ِّن يف العمود األول ما تعرفه عن -
 هذا املرض. عنتعرفه  أنَدو ِّن يف العمود الثاين ما تريد  -
 .الفصل يف هناية عن مرض السكري؟( فارًغا، وال متله إال   العمود الثالث )ماذا تعلرْمتم اتر،  -

 ماذا تعلمت؟ تعرف؟ماذا تريد أن  ماذا تعرف ؟
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  .َمَرضيةالوحدة األوىل: حاالت 

                      .واحدة حصة: احلصص عدد                                             .(2: مرض السكري )ولاأل الفصل

 اخلاصة: النتاجات

 اإللكرتوين املنزيل.الدم ابستعمال جهاز فحص السكر يف يقيس نسبة السكري  - 1

 للسكري يف حميطه. َمَرضيةيتعامل مع حاالت  -2

 مرض السكري. يف ما خيصُّ نشر الوعي الصحي بني الناس  م يفسهِّ يم  -3
 

  املفاهي  واملصطِحات: 

  .جهاز فحص السكري، إبرة الوخز، الشرُية
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 اإلسراف يف املاء.عدم و  ،غسل اليدين ابملاء والصابون -
 .حبذر استعمال الشرُية واإلبر -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 :(شريط الذكرايت) النشط التّلعُّ اسرتاتيجية  

 :على النحو اآليت (شريط الذكرايت)بتطبيق اسرتاتيجية  الفصلوضوع التمهيد مل -1

 .جمموعاتإىل توزيع الطلبة  -أ

  :آلتيةفيها شكل فلم كامطبوع  ورقة تزويد كل جمموعة بنسخة من -ب

 
 السابق على هيئة شرائح كامريا. الفصلكتابة ما يتذكرونه من الطلب إىل أفراد اجملموعات   -ج

 :(التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعاوين التّلعُّ اسرتاتيجية 
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 جمموعة.كل على  املواد واألدوات الالزمة  مث توزيع، جمموعاتإىل توزيع الطلبة  -1

  تنفيذ -2
م
السكر اإللكرتوين قياس نسبة السكر يف الدم ابستعمال جهاز فحص وهو  ،يف الكتاب املدرسيالوارد  (1-1التمرين ) عل ِّمامل

 السالمة العامة. ضرورة االلتزام بتعليمات ممؤك ًِّدا، املنزيل

 .اخلطوات الصحيحة متبعني(، 1-1) تمرينالتنفيذ الطلب إىل أفراد اجملموعات  -3

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -4

 م التقدير العددي.لر أداء الطلبة ابستخدام أداة تقومي سم  تقومي -5
 

 :مّلعِومات إضافية
 أجراها املركز الوطين للسكري عام أظهرت دراسة فقد ؛بني مواطنيها املزمن رضاملانتشار  الدول العربية اليت تعاين إحدى األردن دُّ عَ ي م  

 ومنها السكري. ،ن أبحد األمراض املزمنةو سنة فأكثر مصاب 25 أعمارهم ن األشخاص الذين% م23 ما نسبتهأن  م2005
 

 إجاابت األسئِة الواردة يف احملتوى

 :قضية لِمناقشة

 ك.ممعل ِّمش ذلك مع زمالئك، إبشراف ملرض السكري، انقِّ  هل يوجد عالج شافٍ 

عن ذلك  معرفة ميمكِّنو  .وتستقر نسبة اجللوكوز يف الدم أحيااًن،ختتفي  أعراض املرض قد ، ولكنملرض السكري شافٍ وجد عالج ال ي 
السابقة،  األشهرالدم خالل ثالثة يف هو اختبار يقيس نسبة اجللوكوز ؛ و  (HbA1C) ى فحص السكر الرتاكميسم  يم  فحصٍ  طريق

قد يساعد على  (والتمرينات ،مثل: النظام الغذائي) ومن املعروف أن تغيري منط احلياة .ند هؤالء املرضىع 6حبيث تكون قيمته أقل من 
  .مرض السكري احلد ِّ من أعراض

 

 :أخطاء شائّلعة
 تهليلكم  ميمكِّنسكري ال السكر الفائض يف جسم مصاب الف ؛لىابلكم  يؤدي إىل اإلضراراملاء من عدم تعويض اجلسم بكميات مناسبة إن 

  .بكميات كبرية من املاء  بعد إذابتهالتخلص منه يف اإلدرار إال  
 

 :التكامل األفقي
  :التكامل الرأسي

  .كتاب الرتبية املهنية، الصف اخلامس، مشكالت صحية -
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 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
 م.2019 العزيز، عبد ، جامعة امللكأمراض الغدد الص  والسكري لدى األطفال .غاعبد املعني اآل -
 استضافة أحد املتخصصني يف التغذية للحديث عن تغذية مرضى السكري. -

 :للطالب
 www.ncd.org.jo   :مركز الوطين للسكري والغدد الصملاملوقع اإللكرتوين ل -
 
 

 

 

 

 

  

http://www.ncd.org.jo/
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 الفصلإجاابت أسئِة 

 .واحلمية الغذائية ح مفهوم مرض السكري،وض ِّ  -1

ث جمموعة دِّ ما ُيم  ؛أو قلة استجابة خالاي اجلسم له مرض السكري: عجز غدة البنكرايس عن إفراز هرمون األنسولني بكميات كافية،
والدهنيات تؤدي إىل زايدة السكر يف الدم فوق احلدود  من االضطراابت اخلاصة بعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والربوتينات

 .الطبيعية له

الطبيب  اليت يكتبهاإىل تناول األدوية  إضافةً  ،املتنوعةاحلمية الغذائية: خطة غذائية هتدف إىل اختيار األطعمة الصحية املتوازنة و 
 .ب حدوث املضاعفات املختلفةلتجنُّ  تخصص؛امل

  :ل ما أييتعل ِّ  -2

 .توازنةاملغذائية الوجبات ال على مريض السكري تناول يتعنير  -أ

  .للمحافظة على املستوى الطبيعي للسكر يف الدم

 .خاصة رايضة املشي ملريض السكري ،ضرورة ممارسة النشاط البدين -ب

 .زايدة نسبة السكر يف الدمإىل حلرق الدهون املشبعة املوجودة يف اجلسم اليت تؤدي 

  .وجبات الطعامكمية امللح يف من األمور الواجب مراعاهتا التباع محية غذائية ملرضى السكري تقليل   -ج

 .رضى السكريمل مضاعفات خمتلفةما يؤدي إىل حدوث  ؛يزيد من ارتفاع نسبة ضغط الدم يف اجلسم امللح ألن

 .ضرورة تغيري إبرة الوخز عند فحص نسبة السكر يف الدم -د

 .ومنع انتقال اجلراثيم والفريوسات اخلطرية إىل اجلسم ،نسانلسالمة العامة يف جسم اإلظة على المحافل

  ربعة من األعراض الشائعة ملرض السكريأ دعد ِّ  -3

 . لتكرار التبوُّ  -أ

 .التعب واإلرهاق -ب

 .زايدة اجلوع والعطش -ج

 فة.ة وااللتهاابت اجللدية املختلاحلكر  -د
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 وأدواتهاسرتاتيجيات التقومي 

 .التقومي املعتمد على األداء اسرتاتيجية التقومي: -
 عددي.التقدير ال سملرم داة التقومي:أ -

 تقييم أداء الطلبة يف أثناء قياس نسبة السكر يف الدم ابستعمال جهاز فحص السكر اإللكرتوين املنزيل. املوقف التقوميي: -

 

 مستوى األداء*
ر  الرق  األداء ممؤشم 

4 3 2 1 
.1  .الصحة والسالمة العامة تعليماتيراعي       

ت إبرة الوخز اجلديدة يف ثب ِّ يم مث يف اجلهاز،  مث يضعها ،ُيضر الشرُية    
 .القلم اخلاص هبا

2.  

.3 .لة ابلكحولبلر بفركها بقطعة قطن مم  ؛حدى األصابعإز طرف ه ِّ جيم       

     
م
 نتظر مخس ثوانٍ يو  ،ابجلهازتة ثبر جيعل قطرة الدم على طرف الشرُية امل

 .حىت تظهر النتيجة
4.  

.5  .ويقارهنا ابلنسب الطبيعية ،يرصد قراءة اجلهاز لنسبة السكري      

ف األدوات نظ ِّ سليمة، مث يم  بصورةاإلبرة والشرُية ص من يتخلر     
 .يعيدها اىل مكاهنا املخصصمث  ،املستخدمة

6.  

.7 .دون اإلسراف يف املاءمن والصابون  ا ابملاءيغسل يديه جيدً       

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) *              
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  .َمَرضيةحاالت  :الوحدة األوىل

 .حصتان عدد احلصص:                                                            .(1لثاين: ضغط الدم )ا الفصل

 اخلاصة: النتاجات

 ف مفهوم ارتفاع ضغط الدم.يتعرر  -1

 .هوأعراض عالمات مرض ضغط الدم يمبني ِّ  -2

ي ِّز -3  م يف ارتفاع ضغط الدم.العوامل اليت تؤدي إىل التحكُّ  ميم

  يمبني ِّ  -4
م
 الدم.دة يف معاجلة ارتفاع ضغط حدر أمهية احلمية الغذائية وتناول األدوية يف مواعيدها امل

 ارتفاع ضغط الدم. يف ما خيصُّ نشر الوعي الصحي بني الناس  م يفهِّ سيم  -5

 املفاهي  واملصطِحات: 

 ، الدهون غري املشبعة.خايل الدسم ،لضغط االنقباضي، احلمية الغذائيةارتفاع ضغط الدم، الضغط االنبساطي، ا
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 .ضرورة ممارسة النشاط البدين -
 ر والقلق.التوتُّ  جتنُّب -
 .السمنةجتنُّب و  ،ة السيئةياالبتعاد عن العادات الغذائ -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 )الّلعصف الذهين(: اسرتاتيجية التفكري الناقد

 :فيها الطلبة ةمث مناقش ،تية على اللوحبكتابة العبارة اآل الفصلوضوع التمهيد مل -1

 ".أحناء العاَلَ خمتلف ضغط الدم من األمراض الصحية املزمنة والشائعة يف ارتفاع  دُّ عَ "ي م 

 آاالستماع إىل  -2
م
ل إىل مفهوم ارتفاع ضغط الدم، وأعراض دة واملعارضة هلا، مث كتابتها على اللوح، ومناقشتها للتوصُّ ؤي ِّ راء الطلبة امل
 ارتفاع ضغط الدم وعالماته.

 :النشط )بطاقات املّلعِومات( التّلعُّ اسرتاتيجية 

 .جمموعاتإىل توزيع الطلبة  -1

وأعراضه  ،مفهوم ضغط الدم عنأن يكتبوا يف عشر دقائق فقرة أفراد كل جمموعة  إىلطلب مث العلى كل جمموعة، ورقة بيضاء  توزيع -2
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 م فيه.والعوامل اليت تؤدي إىل التحكُّ 

 .ميف ما بينهات إىل تبادل األوراق اجملموع توجيه أفراد -3

 ا.مناسبً  يرونهمث إضافة ما  ،خرىاجملموعات األم أفراد ه نور الع على ما دَ كل جمموعة االط ِّ أفراد  إىل  الطلب -4

 اجملموعات على كل ورقة.أفراد مجيع  لعطر ي، حبيث مستكمال تبادل األوراق يف ما بينهإىل اات اجملموع توجيه أفراد -5

وأعراضه والعوامل اليت تؤدي  ،مفهوم ضغط الدم عن خرىاجملموعات األم أفراد ضافه أما الع على ة االط ِّ كل جمموعأفراد  إىل  الطلب -6
 م فيه.إىل التحكُّ 

 .لوح، مث كتابتها على المن نتائج ليهإلوا هم ما توصر أيف الطلبة  ةقشانم -1

 
 إجاابت األسئِة الواردة يف احملتوى

 :رفكم  

 بشكل دوري ومنتظم؟ قياس ضغط الدم ملاذا يتعنير  

لنقصان يف قياس ضغط ابأو  ،سواء ابلزايدة ؛خللٍ  ن أي ِّ ماملضاعفات الناجتة  لتجنُّب منتظمة؛ ةدوري صورةقياس ضغط الدم بجيب   
 هافخنفاض أم ا .الوفاةيف ب على املدى الطويل ما يتسبر  ؛ضخ الدم إىل شرايني اجلسم أن القلب يواجه مقاومة كبريه ليعينه ارتفاعف .الدم
إىل  والغذاء األكسجني ما يعين نقصان وصول ؛أو السرعة الكافية ،ال تصل إىل أعضاء اجلسم ابلقدر الكايف الدم أن كميةعلى  فدليل

ا بنقص األكسجني، فيشعر رً أول األعضاء أتث ُّ  دُّ عَ الذي ي م اصة املخ وخب ا هلا،أو كلي   اجزئي   تلًفاا بً سب ِّ مم  ،يضر هبا وهو ما ،أنسجة اجلسم
 وعيه.فقدان الفرد  ذلك اإلرهاق والضعف العام، وقد يعقبن أو بنوابت م ،اإلنسان بدوخة

 
 

  :مّلعِومات إضافية

ب يف حنو نصف مجيع الوفيات يتسبر  ، وهو اعتاللالعاَلَ  على مستوىابلغني  ةمن بني مخس واحد ضغط الدمرض ارتفاع مب يصاب
 يتسبر  وكذلكالنامجة عن السكتات الدماغية وأمراض القلب. 

م
يف خمتلف وفاة  ينيمال 9.4حدوث   ط يف ضغط الدم يففرِّ ب االرتفاع امل

  كل عام.العاَلَ  أحناء
 

 :أخطاء شائّلعة
مع  أحواله الصحية متابعةو  ،زايرة املراكز الصحيةيف من الناس كثري  فك ِّرالكشف الطيب الدوري عن جمتمعاتنا، وال يم تغيب ثقافة 
وهلذا يتعنير  عن اجلسم. األول خط الدفاعمتجاهلني أن الوقاية هي  ،مراضألظهور أعراض اإلصابة اب عندإال  تخصصنياألطباء امل

  يف مقاومة احليوية ئهوأعضا هكفاءة وظائف جسمدرجة  معرفة على كل شخص 
م
التحاليل أن  وال شكر يف ،رةبك ِّ األمراض احملتملة وامل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 .يف تشخيص األمراض املختلفة تمسهِّم كثريًاالطبية 
 
 :التكامل األفقي   
  :التكامل الرأسي   
 .كتاب الرتبية املهنية، الصف اخلامس، مشكالت صحية  -

 
 :التّلعُّ مصادر 

 :ممعل ِّملل
  م.2013، الطبية الربيطانية اجلمعية ،ضغط الدم بريز. دي جي -
 استضافة طبيب للحديث عن مرض ضغط الدم. -

 :للطالب
   www.moh.gov.jo :اإللكرتوين وزارة الصحةموقع  -
زايرة أحد املستشفيات أو املراكز الصحية القريبة لالطالع على بعض احلاالت اليت تعاين مرض ضغط الدم إبشراف  -
 
م
 .معل ِّ امل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.moh.gov.jo/
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 ورقة عمل
 مضغط الد

 
ويبلغ  لها. ينتقل خالهلا يف أثناء تغذيته أنسجة اجلسم وأعضائه كاليت ،الدمويةنه قوة دفع الدم جلدران األوعية أبف ضغط الدم عرر يم "

وهو قياس القوة اليت  ؛الضغط االنقباضي ى القيمة الرقمية يف البسطسم  تم و  ،ملم زئبق 120/80ي عند البالغنيضغط الدم الطبيع
 ."هو قياس القوة عند انبساط عضلة القلبو  ؛ى القيمة الرقمية يف املقام الضغط االنبساطيسم  تم و يضخ هبا القلب، 

 

 
  زمالء، فيها. شمث انقِّ  )ب(، موعةاجمل يف الكلماتأ( و ) موعةيف اجملأسئلة ابستخدام مفاتيح األسئلة  اكتبلفقرة السابقة، ابعد قراءتك 
  .هل ،ملاذا ،كيف ،مىت ،ماذا ،أين ،من :)أ( اجملموعة

 
 .، العواملمصاابً مستوى ضغط الدم، حالة، أعراض، وظيفة،  ،قياس :)ب( اجملموعة

 
 

 اإلجابة
 .. ..........................................................ول:..................السؤال األ 
   . .....السؤال الثاين:......................................................................... 
 . ....السؤال الثالث:........................................................................    
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  .َمَرضية: حاالت لوحدة األوىلا

 .واحدة عدد احلصص: حصة                                                      .(2ثاين: ضغط الدم )ال الفصل

 اخلاصة: النتاجات

 يقيس ضغط الدم ابستعمال جهاز قياس ضغط الدم. -1

 هم أمناط احلياة العصرية اليت تساعد على اإلصابة ابرتفاع ضغط الدم.أح وض ِّ يم  -2

 أثناء التعامل مع مرضى ارتفاع ضغط الدم. يف الصحة والسالمة العامة تعليماتيراعي  -3
 

 املفاهي  واملصطِحات:  

 الفحوصات الدورية، معدل نبض القلب. جهاز قياس ضغط الدم،
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 دون اإلسراف يف املاء. ه منوبعدقبل قياس ضغط الدم غسل اليدين ابملاء والصابون  -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 النشط )الدقيقة الواحدة(: التّلعُّ اسرتاتيجية 

 الطلبة إىل جمموعات ثنائية. وزيعبت الفصلوضوع التمهيد مل -1

                                                                                                   :لبةيت على الططرح السؤال اآل -2
 ارتفاع ضغط الدم؟يف م التحكُّ  علىذائية احلمية الغ كيف تساعد  -

 السؤال. نلإلجابة ع)دقيقة واحدة(  اثنية 60الطلبة  منح -3

 .هاتعزيز و  لوح،على ال منها الصحيح مث كتابة ا،بينه ةقارناملو  ،إجاابت الطلبة قراءة -2

 (:التدريب)، (عن طريق النشاطالتّلعُّ  ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

1-  
م
 قياس ضغط الدم ابستعمال جهاز قياس ضغط الدم.  :(2-1تمرين )الاملواد واألدوات الالزمة لتنفيذ  الطلبةو  عل ِّمجتهيز امل

 .كل جمموعةعلى  املواد واألدوات الالزمة  مث توزيع، جمموعاتإىل توزيع الطلبة  -2

  تنفيذ -3
م
 السالمة العامة. ضرورة االلتزام بتعليمات ممؤك ًِّدا، التمرين عل ِّمامل
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 .اخلطوات الصحيحة متبعني(، 2-1) تمرينالتنفيذ الطلب إىل أفراد اجملموعات  -4

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

 م التقدير العددي.لر أداء الطلبة ابستخدام أداة تقومي سم  تقومي -6
 

 

 إجاابت األسئِة الواردة يف احملتوى

 :قضية لِمناقشة

. "أعراض للمرض، وال يسرعون لقياس ضغطهم إذ إهنم ال يشعرون أبي ِّ  ؛خطورة ارتفاع ضغط الدم هنا، أشخاص ال يدركون"
 . كممعل ِّمم زمالئك إبشراف أمالت إليه ش هذه العبارة، واعرض ما توصر انقِّ 

 اعً يسر يف بعض األحيان يرتفع ضغط الدم  ،لكنو ا على َمر ِّ السنني. ي  حالة مزمنة تمسب ِّب الضرر تدرجي هوارتفاع ضغط الدم  -
املضطرد ما  قد يمسب ِّب ارتفاع ضغط الدم ويف هذه احلالة، يف املستشفى. غالًبايكون ، اي  تطلرب عالًجا فور يحبيث  على حنٍو الفت

 :أييت

 .فقدان الوعي التدرجييو  ،االستثارة وسرعةالرتكيز،  وعدمالشخص، يف سلو، ات ريُّ تغو فقدان الذاكرة،  ●

 .دماغيةالسكتة ال ●

 .)تشريح األهبر( لجسمل لشراين الرئيسابضرار اإل ●

 .أَل الصدر ●

 .قلبيةالنوبة ال ●

 .يق الن رَفس )الوذمة الرئوية(ض مثوائل يف الرئتني، ي إىل تراكم السما يؤد؛ للدم يف ضخ القلب فاج امل ضعفال ●

 .الكملى عملفاج  لامل التوقُّف ●

 .أو إرجاج احلمل( ،مضاعفات احلَْمل )تسمُّم احلمل ●

 .ىالَعم ●

  :قضية لِمناقشة

 .الدمى اإلصابة مبرض ارتفاع ضغط أمناط احلياة العصرية يساعد علإن بعض 

واخلمول  ،باع نظام غذائي غري صحيوات ِّ  ،والسمنة ،روالتوتُّ  ،واستهال، الكحول ،التدخني)مثل: أمناط احلياة احلديثة  دُّ عَ ت م 
 من أهم العوامل اليت تؤدي إىل اإلصابة مبرض ارتفاع ضغط الدم. (البدين

 

  :مّلعِومات إضافية
  عشر نقاط.و  نقطتني بنيض ضغط الدم االنقباضي مبا يرتاوح ف ِّ أن ختم  ميمكِّنغرامات يفقدها وزن اجلسم كل مخسة كيلو 
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 :أخطاء شائّلعة
  .ي ايوم من امللح غرامات 5كثر من أتناول  -
 .ض ملنتجات التبغأو التعرُّ  ،تدخني التبغ -

 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل

 م.2016 ة الصحة، العراق،ممنظرم ،دليل كيف تتّلعامل مع ارتفاع ضغط الدمعبد السالم صاحل، ميسون إمساعيل.  -
 :للطالب

 .وزارة الرتبية والتعليم، لصادرة عن مديرية الصحة املدرسيةاالتثقيفية النشرات  -
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 الفصلإجاابت أسئِة 

 .ح املقصود بضغط الدموض ِّ  -1

يقاس هو ، و أنسجة اجلسم وأعضائه مجيعتقل خالهلا يف أثناء تغذيته ضغط الدم: قوة دفع الدم جلدران األوعية الدموية اليت ين
الضغط  الرقمية يف البسطى القيمة سم  تم و  ،ملم زئبق 120/80ي عند البالغنييبلغ ضغط الدم الطبيع .ابستعمال جهاز ضغط الدم

وهو قياس القوة عند انبساط  ؛ى القيمة الرقمية يف املقام الضغط االنبساطيسم  تم و وهو قياس القوة اليت يضخ هبا القلب،  ؛االنقباضي
 .عضلة القلب

 :ل ما أييتعل ِّ  -2

 .ب اإلصابة ابرتفاع ضغط الدمالوزن املناسب للجسم من العوامل الوقائية لتجنُّ  -أ

ابنتظام ونشيطة قدر اإلمكان، وعدم ارتفاع  تعملنسان أعضاء جسم اإل للمحافظة على وزن مثايل وطبيعي للجسم، وبقاء مجيع
 .ضغط الدم عن املعدل الطبيعي

 . على املريض املصاب ابرتفاع ضغط الدم التقليل من تناول بعض األغذية املعلبةيتعنير  -ب

 .منها ُيتوي على نسبة عالية من السكر وامللح اكثريً ن  أل

 .ب تناول الدهون املشبعةينصح مريض ارتفاع ضغط الدم جتنُّ  -ج

 .ما يؤدي إىل حدوث مضاعفات خمتلفة يف القلب والشرايني واألوعية الدموية ؛ن ارتفاع نسبة ضغط الدم يف اجلسمزيد مت األهن

 .ممارسة الرايضة مفيدة ملرضى ارتفاع ضغط الدم ت مَعدُّ ملاذا  -د

 . وزن مثايلب تمتُّعوال ،قدر اإلمكان هاجودة فيرق الدهون املو حل، و ةوسليم ةوصحي ةنشيط أجسامهم كي تظلل

 .ب اإلصابة ابرتفاع ضغط الدما من املمارسات الصحية اليت تساعد على جتنُّ د مخسً عد ِّ  -3

 .مثل املخلالت ،اململحةتقليل تناول امللح واألطعمة  -

 .والفواكه الطازجة ،واتااخلضر  :مثل ،تناول األطعمة الغنية ابأللياف -

 .تقليل من تناول السكرايت واحللوايت لتجنب زايدة الوزن -

 .والكبد ،صفار البيض :التقليل من تناول األطعمة الغنية ابلكولسرتول، مثل -

 .(أو خايل الدسم ،قليل الدسم)تناول احلليب ومشتقاته  -

 .مثل زيت الزيتون ،مشبعةغري  دهوانً كثار من تناول األطعمة اليت حتوي اإل  -
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  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة يف ما أييت -4

 : ط الدم الطبيعي عند البالغنييبلغ ضغ -1

 .زئبق مل 120/80-زئبق ملم.     د80/120-ج    .مِ  زئبق 120/80-ب         .ملم زئبق80/120-أ

 :ذا ارتفعإ ابرتفاع ضغط الدم الشخص مصاابً  دُّ عَ ي م  -2

  .مِ  زئبق فأكثر 90مِ  زئبق فأكثر، والضغط االنبساطي إىل  140الضغط االنقباضي إىل  -أ

 .ملم زئبق فأكثر 90ملم زئبق فأكثر، والضغط االنقباضي إىل  140الضغط االنبساطي إىل  -ب

 .زئبق ملم فأكثر 90والضغط االنبساطي إىل  ئبق ملم فأكثر،ز 140الضغط االنقباضي إىل  -ج

 .زئبق ملم فأكثر 90زئبق ملم فأكثر، والضغط االنقباضي إىل 140الضغط االنبساطي إىل  -د

 م: م يف ارتفاع ضغط الددي إىل التحكُّ من العوامل اليت تؤ  -3

    .مثل املخلالت ،يل تناول امللح واألطعمة اململحةتقل -أ

 .تقليل تناول السكرايت واحللوايت -ب

    .واتااإلكثار من تناول اخلضر  -ج

 .عنه ف عن التدخني واالبتّلعادالتوقُّ  -د 

 

 

 

  



28 
 

 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

  .املالحظة اسرتاتيجية التقومي: -
 شطب.القائمة  أداة التقومي: -

 ابستخدام جهاز ضغط الدم.: قدرة الطالب على قياس ضغط الدم املوقف التقوميي -

 التقدير*
ر  الرق  األداء ممؤشم 

 نّلع  ال
 1 .الصحة والسالمة العامة تعليماتيراعي   
 2 .ةجيد صورةحول يد املصاب )فوق املرفق( بفحص ضغط الدم جهاز يلف حزام   
 3 بصورة صحيحة. اعة الطبيبمس   يستخدم  
 ىل ضغط إونفخه حىت يصل  ،حلزاميف ااملتصلة ابحلزام؛ إلدخال اهلواء اط ة على كرة املط  در ات عِّ يضغط مر    

 .اتدرجيي   معني، مث خيرج اهلواء من احلزام
4 

 تظهر  النبض ابالختفاء أالضغط االنقباضي(، وعندما يبد) ن القيمة الظاهرة عند أول نبض يسمعهدو ِّ يم   
 القراءة.الضغط االنبساطي(، مث يرصد )  القيمة الثانية

5 

 6 ا.مكانه، ويرت، املكان نظيفً إىل يعيده مث  ،اجهاز فحص ضغط الدم جيدً يغلق   
 7 .دون اإلسراف يف املاءمن  ،فحصوالصابون بعد االنتهاء من ال ا ابملاءيغسل يديه جيدً   

 .(0: )ال  .(1: )نعم*         
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 .َمَرضيةالوحدة األوىل: حاالت 

 .حصتان: احلصص عدد                                               .ثالث: االضطراب التشنُّجيال الفصل

 اخلاصة: النتاجات

 )الصرع(. يتشنُّجف مفهوم االضطراب اليتعرر  -1

 .هأعراضو  ،يتشنُّجاالضطراب ال أسباب يمبني ِّ  -2

 ي.تشنُّجاالضطراب الأثناء نوبة يف جيري التدابري الالزمة إلسعاف املصاب  -3

 ي.تشنُّجأثناء إسعاف مصاب الصرع من نوبة االضطراب اليف  الصحة والسالمة العامة تعليماتيراعي  -4

 املفاهي  واملصطِحات: 

 ات الصرعية، العامل الوراثي، نوابت الصرع، التهاب السحااي.تشنُّج)الصرع(، ال يتشنُّجاالضطراب ال
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 ر واحلذر عند التعامل مع مريض الصرع.وعدم التوتُّ  ،احملافظة على اهلدوء -
 أثناء نوبة الصرع.يف ب استعمال العنف مع املريض جتنُّ  -
 س.شيء قد يغلق جمرى التنفُّ  د من عدم وجود أي ِّ التأكُّ  -
 ة.ع املارر ومنع جتمُّ  ،محاية املريض -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 )قصائد الشجرة(: النشط التّلعُّ اسرتاتيجية 

 .الطلبة إىل جمموعات وزيعبت الفصلوضوع التمهيد مل -1

 :آلتيةرسم املستطيالت امث  ،وقلم ،كل جمموعة حتضري ورقة  إىل أفرادطلب ال -2
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 .األول يف املستطيل ي )الصرع(تشنُّجتدوين مفهوم االضطراب الكل جمموعة   إىل أفرادطلب ال -3

 تدوين كلمتني تصفان مفهوم الصرع يف املستطيل الثاين.كل جمموعة   إىل أفرادطلب ال -4

 تدوين ثالثة أفعال ترتبط مبفهوم الصرع يف املستطيل الثالث.كل جمموعة   إىل أفرادطلب ال -5

  عن مفهوم الصرع يف املستطيل الرابع.عرب ِّ كلمات فقط، وتم   ن من أربعتدوين مجلة تتكور كل جمموعة   إىل أفرادطلب ال -6

 ص مفهوم الصرع يف املستطيل اخلامس.لخ ِّ تدوين كلمة واحدة تم كل جمموعة   إىل أفرادطلب ال -7

 .لوحعلى ال منها اج مفهوم الصرع، مث كتابة الصحيحليها الستنتإلوا النتائج اليت توصر يف أفراد كل جمموعة  ةناقشم -8

 )ليِى والذئب(: النشط  التّلعُّ اسرتاتيجية 

 تعتمد على اللعب بني اجملموعات. اسرتاتيجيةهي و  ،للطلبة (ليلى والذئب)شرح اسرتاتيجية  -1

  جتهيز -2
م
رمسها أو ، رمسهاالطلبة الطلب إىل  ميمكِّن )سؤااًل  منها كل    حتويمة، رقر بيت جدهتا برسم أشجار مم إىل طريق ليلى  ريطةخ عل ِّمامل
 :هياألسئلة  هذه، و (على اللوح

 أسباب نوبة الصرع؟ما  -أ

 ؟أعراض مرض الصرعما  -ب

 نوابت الصرع؟ تجنُّبالوقائية ل جراءاتما اإل -ج

 األسئلة، واآلخر تمكَتب فيه اإلجاابت.  تمكَتب فيه أحدمها ،اللوح إىل قسمنيتقسيم  مثالطلبة إىل جمموعتني،  توزيع -3

ث ِّل السؤال، الشجرةرقم اجملموعة كل أفراد  اختيار  -4  .مث اإلجابة عنه الذي ميم

  .إجابة صحيحة تعطى درجة أفرادها يبجياجملموعة اليت  -5

 يعز ت -6
م
 درجات أكثر. تنالاجملموعة اليت أفراد  عل ِّمز امل

 :(التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ )التّلعاوين  التّلعُّ اسرتاتيجية 

1-  
م
 أمام الطلبة. (3-1خطوات التمرين ) عل ِّمعرض امل

 .م تنفيذ التمرين ضمن جمموعاتليهإة إعادة تنفيذ خطوات التمرين أمام زمالئه، مث الطلب حد الطلبأطلب إىل  -2

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -4
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 م التقدير العددي.لر أداء الطلبة ابستخدام أداة تقومي سم  تقومي -5
 

  :مّلعِومات إضافية
 .اعاملي  ا ما جيعله املرض العصيب األوسع انتشارً  ؛الصرع داء مليون شخص حول العاَلَ  50عاين حنو ي -
 الوصم والتمييز. سرهماملصابون ابلصرع وأم  ، يعاينيف أحناء كثرية من العاَلَ  -
 

 األسئِة الواردة يف احملتوىإجاابت 
 هل اإلصابة ابلصرع تعين اجلنون؟   :رفكم  
أعراضه  لتمثر ن حدوث إصابة عصبية انمجة عن  اختالل منتظم يف وظيفة الدماغ ، تمء داء الصرع أبنه مرض عصيب انتج ف األطباعر ِّ يم 

الداء ال ذا ن اإلصابة هبإف ،ا لذلكشحنة كهرابئية قوية تصل إىل أقصى درجاهتا. وتبعً  ول ِّدنوبة من النشاط الدماغي الذي يم حدوث يف 
 ف العقلي.أو التخلُّ  ،تعين اجلنون

 كيف يستطيع الشخص املصاب ابلصرع العيش بصورة طبيعية؟  :رفكم  
حوله  راعى َمنْ و  ،الطبيب بشكل منتظم ذي كتبهيف حال تناول الدواء ال يستطيع الشخص املصاب ابلصرع العيش بصورة طبيعية

 اإلمكان. وابتعد عن الضغوطات قدر ،حالته الصحية
 

 :التكامل األفقي
 :التكامل الرأسي

 .الصف التاسع، اإلسعافات األولية ،كتاب الرتبية املهنية-
 

 :مصادر التّلعُّ 
 :ممعل ِّملل

  م.2013 لرايض،ا ،عالصر داء  .هنادي مزبودي وسيمون شورفون، ترمجة: ماثيو والكر- 
 استضافة طبيب للحديث عن مرض االضطراب التشنجي. -

 :للطالب
 .وزارة الرتبية والتعليم، النشرات الصادرة عن مديرية الصحة املدرسية -
 

 :أخطاء شائّلعة
 .كثرأض لنوبتني أو لتعرُّ اب إنه يكون ؛ إذرض الصرع حبدوث نوبة واحدةتشخيص ممن اخلطأ 
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 ورقة عمل

 نوابت الصرع اإلجراءات الوقائية لتجنُّب

 :الصرع نوابت لتجنُّب الوقائية اإلجراءات بعض اآليت املخطط مربعات يف اكتب
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 الفصلإجاابت أسئِة 

 ما املقصود ابلصرع؟ -1

صاحبه حدوث ي ،ئي كيميائي مفاج  وغري طبيعيظهور مفاج  ألعراض عصبية وحركية ونفسية ال إرادية انمجة عن نشاط كهراب 
 .م فيهارة ال ميكن التحكُّ تكر ِّ ية مم تشنُّج ةنوابت اختالجي

 .د مخسة من أعراض الصرععد ِّ  -2

    .والقيام حبركات املضغ ،والتمتمة ،صعوبة يف النطق -   

 .صات وارتعاشات يف األعضاء، والقيام حبركات عنيفةتقلُّ  -    

 .هوعضُّ  ،على اللسان الصرُّ  -    

 . اجلسم، وارختاء العضالت تشنُّج -    

       .ازرقاق لون اجللد -    

  :ل ما أييتعل ِّ  -3

   .س املصاب ابلصرع أثناء نوبة الصرع على أحد جنبيهأضرورة إمالة ر  -أ

 .حىت خيرج اللعاب  

      .ع حول املصاب أثناء نوبة الصرععدم التجمُّ  -ب 

   .رله القلق والتوتُّ ب سب ِّ ويم  ،ايه نفسي  فر ؤث ِّ ن ذلك يم أل

 :فيما أييت الصحيحة ضع دائرة حول رمز اإلجابة -4

  :م والسيطرة يف اجلهاز العصيب ومصدر الوعي والتفكريمركز التحكُّ  دُّ عَ ي م  -1

 اجلمجمة. -د.         املخيخ -ج             .الدماغ -ب         .املخ -أ

                    ة:نتيجة انطالق شحنات كهرابئي )الصرع( يتشنُّجُيدث االضطراب ال -2   

.مفاجئة متقطعة -د .موجبة -ج    سالبة.     -ب          .سريعة -أ            

 :أن يقوم هبا املصاب بنوبة الصرع ميمكِّنمن احلركات العشوائية اليت  -3

.شيء ضرب الرأس أبي ِّ  -ثرثرة يف الكالم.    دال -ج   .العينني وفتحهما ابستمرارإغماض  -ب    .وحركات املضغ ،التمتمة -أ    
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     : ذا استمرت نوبة )الصرع( أكثر منإل ابإلسعاف صَ تر ي م  -4  

.دقيقة -د                        .ثالث دقائق -ج                .ساعات ثالث -ب                           .ساعة -أ        

 

 

 

  



35 
 

 وأدواتهاسرتاتيجيات التقومي 

  .التقومي املعتمد على األداء اسرتاتيجية التقومي: -
 عددي.التقدير ال سملرم أداة التقومي: -

 أثناء نوبة الصرع.يف الالزمة إلسعاف املصاب  جراءات: اإلاملوقف التقوميي -

 ءاألدامستوى *
ر  الرق  األداء ممؤشم 

4 3 2 1 
 أثناء إسعافيف  الصحة والسالمة العامة تعليماتيراعي     

 .الصرعمصاب بنوبة  ريضم
1.  

  .2 .وجيد التهوية ،آمنو  مناسب،ينقل املصاب إىل مكان     
  .3 .سشيء قد يغلق جمرى التنفُّ  د من عدم وجود أي ِّ يتأكر     
  .4 .وسادةيضع حتت رأسه مث ، ايً ملصاب مستو جسم ا علجي    
وُيل يخرج اللعاب، ل يل رأس املصاب ورقبته إىل جنبمي    

 مالبسه الضاغطة حول عنقه.
5.  

على ا مستلقيً  ويبقيهيبقى مع املصاب حىت يستعيد وعيه،     
 .جنبه

6.  

  .7 .ع حول املصابمينع التجمُّ     
 (3)ذا استمرت نوبة الصرع أكثر من إيتصل ابإلسعاف     

 دقائق
8.  

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2مقبول.  )(: 1) *            
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 وحدةأسئِة الإجاابت 
ونقصان الوزن، مع العلم أن والد جواد كان يعاين من مرض  ،تكرار البول :مثل ،ات الصحية والبدنيةض جواد لبعض التغريُّ تعرر  -1

 .جراء بعض الفحوصات املخربيةإفطلب منه  ،اتح له سبب هذه التغريُّ وض ِّ السكري، فذهب إىل الطبيب يم 

 اليت تليها:الفقرة السابقة، مث أجب عن األسئلة  أقر ا

 ف جواد صحيح بزايرته الطبيب؟ وملاذا؟هل تصرُّ  -أ

 .أصابتهات الصحية والبدنية اليت ريُّ يعرف سبب التغ نه أراد أنأل ؛ف صحيحتصرُّ  ،نعم

 ؟أن يطلبها الطبيب من جواد ميمكِّنما هي الفحوصات اليت  -ب

 .ختطيط الدموفحص قوة الدم، وفحص فحص ضغط الدم، و أو الفحص الرتاكمي،  ،فحص نسبة السكر يف الدم

 ؟ابعتقاد،، هل يعاين جواد ارتفاع نسبة السكر يف الدم؟ وملاذا -ج

يف  غري الصحيحةة واالجتماعية، والسلوكات إىل الضغوطات النفسي إضافةً  ،ارتفاع نسبة السكر يف الدم كان يعاين  هن والدأل ؛نعم
  غذية، وعدم ممارسة الرايضةتناول األ

 :ف األطعمة اآلتية إىل أطعمة مناسبة، وغري مناسبة ملريض السكريصن ِّ  -2

 .(الزبدةغازية، السمك، امللفوف، املرىب، زيت الزيتون، البندورة، خملل اخليار، املشروابت ال)

 أطّلعمة مناسبة ملريض السكري أطّلعمة غري مناسبة ملريض السكري

 خملل اخليار

 املشروابت الغازية

 املرىب

 الزبدة

 زيت الزيتون

 البندورة

 السمك

 امللفوف

 .ر إجابتكا؟ فس ِّ يومي   هبهل من الضروري قياس ضغط الدم للمرضى املصابني  -3

ي يف كثري من احلاالت إىل حدوث جلطات ديؤ  ،مرض صامت فهو ؛ن املصاب ابرتفاع ضغط الدم ال يشعر به مباشرةأل، نعم   
 . ودماغيةقلبية 

 .أو اإلصابة ابرتفاع ضغط الدم ،ا من املمارسات غري الصحيحة اليت قد تؤدي إىل اإلصابة مبرض السكريربعً أد عد ِّ  -4 

 .والزبدة ،واحلليب ،اللحوم: مثل ،تناول الدهنيات املشبعة املوجودة يف بعض األطعمة - 
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  .واملربيات ،احللوايت :مثل ،تناول السكرايت البسيطة -

 .وصفار البيض ،والكبد ،اللحوم :مثل ،تناول األطعمة املشبعة ابلكولسرتول -

 .مثل املخلالت ،تناول امللح واألطعمة اململحة- 

 .ملريض الصرع أن يعيش حياة طبيعية ميمكِّنح كيف وض ِّ  -5 

وللتخفيف من  بني حني وآخر. إراديةات مفاجئة والتشنُّجغري أنه يتعررض لمجيع  أشكال احلياة، نسان طبيعي ميارس إمريض الصرع 
 .أمخرىة ات مرر تشنُّجهذه ال هوداال تع قد، و تخصصلطبيب املا يكتبها لهأدوية خاصة  ينصح املريض بتناول ،اتتشنُّجهذه ال

شفته، ويقوم  ويعضُّ  ،على أسنانه ، ويصرُّ ا بعد إخراجه صوتً يف أثناء وقوفك ابلطابور الصباحي، فوجئت بزميلك يقع أرضً  -6
  . ماذا تتوقع أنه حدث معه؟ ما التدابري الالزمة اليت تقوم هبا إلسعافه؟ةراديإحبركات غري 

 :تيةآلاوأتبع اخلطوات  ،أطلب مساعدة اهليئة اإلدارية والتدريسية يف املدرسة ؛ لذانوبة صرعب أمصيبأتوقع أنه 

الصحة والسالمة العامة واحلذر أثناء واحلذر أثناء القيام ابإلسعافات األولية ملريض الصرع، وأحاول هتدئة  تعليماتأراعي  -
 .األشخاص املتواجدين

 .وجيد التهوية ،منآإىل مكان  هأنقل -

 .سشيء يعيق جمرى التنفُّ  د من عدم وجود أي ِّ كر أتأ -

 .هنلتخفيف الصدمات ع وسادة؛ضع حتت رأسه مث أ ،بشكل مستوٍ  هأضع -

 .حىت خيرج اللعاب إىل جنب تهورقب هل رأسيمأم   -

 .عنقالاملالبس الضاغطة حول  نزع عنهأ -

 .ا على جانبهمستلقيً  بقيهحىت يستعيد وعيه، وأم  همع ظلأ -

 .رب له القلق والتوتُّ سب ِّ ويم  ،ايه نفسي  فر ؤث ِّ ن ذلك يم أل؛ هع حولأمنع التجمُّ  -

 .ذا استمرت نوبة الصرع أكثر من ثالث دقائق، أو بدأت نوابت جديدةإأتصل ابإلسعاف  -
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 مشروعات اقتصادية.   الثانية: الوحدة

 .حصتان :عدد احلصص                                        .الصغرية االقتصادية : املشروعاتاألول الفصل 

     اخلاصة: النتاجات

 .الصغرية ةياالقتصاد املشروعات ف مفهوميتعرر  -1
 .ف املشروعات االقتصادية الصغريةصن ِّ يم  -2
 .صغري ملشروع ةياقتصاد جدوى يمعِّدُّ  -3
 .صغري ملشروع دخل قائمة دُّ عِّ يم  -4
 .معيشته وحتسني الفرد، دخل زايدة يف الصغرية ةياالقتصاد املشروعات ةيأمه يعي -5

 املفاهي  واملصطِحات: 

 التكاليف اإلنتاج، عناصر الرأمسالية، التكاليف التأسيسية، التكاليف املشروع، تكاليف اإليراد الكلي للمشروع، االقتصادية، اجلدوى
 .الشهري الدخل قائمة الربح، صايف الكلية، الشهرية املصاريف اإلنتاج، حجم املتغرية، التكاليف الثابتة، التكاليف التشغيلية،

 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 
 .العامة السالمة على واحملافظة ،الوقاية أدوات املشروع، واستخدام مكان تعقيم -
 .االستخدام قبل للعمل صالحياهتا من دوالتأكُّ  ،ةآمن بصورة واألدوات األجهزة استخدام بتعليمات االلتزام -
 .املكان الشخصية، ونظافة النظافة على احملافظة -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 التدريس املباشر اسرتاتيجية

 :الطلبة على اآلتية األسئلة بطرح الفصلوضوع التمهيد مل -1 
 الشهري؟ أمسرتهيود زايدة دخل  أيُّكم -أ

 ؟يكون ذلك كيف  ويل القمامة إىل مصدر دخل ممتاز؟ا يف حتيومً  أيُّكم فكرر -ب

 له؟فض ِّ إنشاء مشروع، فما اجملال الذي يم  إذا أراد أحدكم -ج

 ، ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منها على اللوح. الطلبة جاابتإل االستماع -2

 :(املّلعِومات بطاقات) النشط التّلعُّ  اسرتاتيجية
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 .جمموعة لكل رممقر ِّ  تعينيو  أربع جمموعات، إىل الطلبةوزيع ت -1

 :أييت كما اجملموعات على املهام توزيع -2

 .حمددة مشروعات عن أفكار طرح: األوىل اجملموعة 

 .املطروحة شروعاتامل من مشروع كل تصنيف: الثانية اجملموعة 

 .للمشروع للجدوى االقتصادية دراسة مقرتحة عمل :الثالثة اجملموعة 

 للمشروع. شهريدخل  قائمة إعداد: الرابعة اجملموعة 

 . جمموعة كل علىبيضاء  ورقة توزيع -3

 حمددة. مشروعات عن أفكار طرح اجملموعة األوىل أفراد إىل طلبال -3

 املطروحة. شروعاتامل تصنيف انيةالثاجملموعة  أفراد إىل طلبال -4

 ملشروع مقرتح. للجدوى االقتصادية دراسة مقرتحة وضع الثةالثاجملموعة  أفراد إىل طلبال -5

 ملشروع مقرتح. الدخل الشهري إعداد قائمة ابعةالر اجملموعة  أفراد إىل طلبال -6

 .مات إىل تبادل األوراق يف ما بينهاجملموع توجيه أفراد -7

 ا.مناسبً  يرونهمث إضافة ما  ،خرىاجملموعات األم أفراد ه نور الع على ما دَ كل جمموعة االط ِّ أفراد  إىل  الطلب -8

 ورقة.اجملموعات على كل أفراد مجيع  لعطر ي، حبيث مستكمال تبادل األوراق يف ما بينهإىل اات اجملموع توجيه أفراد -9

  .خرىاجملموعات األم أفراد ضافه أما الع على كل جمموعة االط ِّ أفراد  إىل  الطلب -10

 .طيةلوحات حائ على، مث كتابتها من نتائج ليهإلوا هم ما توصر أيف الطلبة  ةقشانم -11

  ملناقشته أفراد اجملموعات األمخرى؛ أمام أفراد جمموعته إليه لتوصر  ما كل جمموعة  رممقر ِّ  عرض -12
م
 .عل ِّمإبشراف امل

  تلخيص -13
م
 مناقشتهم فيها.مث  ،اللوح على مث كتابتها الطلبة، نتائج عل ِّمامل

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

  (.3-2) التمرين تنفيذل الالزمة األدواتو  املواد جتهيز -1
  تنفيذ -2

م
 .يف الكتاب املدرسيالوارد  تمرينالعل ِّم امل

 .زمالئه أمام التمرينتنفيذ  املتميزين الطلبة أحد الطلب إىل -3
 .تمرينلا ذيتنف ، مث الطلب إىل أفرادهاجمموعات إىل الطلبة وزيعت -4
 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5
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  :إضافية مّلعِومات
 اصة يف املناطق الريفية.وخب ،الصغرية يف الدول النامية يف احلد من البطالة شروعاتامل سهِّمتم  -
يف خمتلف القطاعات  املؤسسات العامة أنشطة مجايلإ% من  90 على ما يزيد ة واملتوسطة يف األردنالصغري  شروعاتامل ث ِّلمتم  -

 % من الناتج احمللي اإلمجايل. 50 يف تمسهِّمو % من القوى العاملة،  60 حنو تستوعبو االقتصادية، 
 

 إجاابت األسئِة الواردة يف احملتوى
  :عمِي مترين

 ك.ممعل ِّم، إبشراف ةياآلتية لتعبئة منوذج قائمة الدخل الشهر  ةيم البياانت املالاستخد
 

 
م
 وحدة. 800  :بيعها توقرععدد السلع امل

 دينار. 400  :شهريةالتشغيلية التكاليف ال
 دينار. 500  :معدل التكاليف التأسيسية

 دينار. 200  :شهريةالل يتمو التكاليف 
 ديناران.  :يع الوحدة الواحدة من السلعبسعر           
 ا.دينارً  50  :أمخرىمصاريف 

 :احلل
  اإليرادات -1

م
 ة:توقرعامل

  اإليرادات
م
 السلع عدد×  السلع كمية= ةتوقرعامل
  اإليرادات

م
  2×  وحدة 800= ةتوقرعامل
  اإليرادات

م
 ينار.د 1600= ةتوقرعامل
  الشهرية اإليرادات

م
 ينار.د 1600= ةتوقرعامل

  الشهرية املصاريف -2
م
 ة:توقرعامل

  الشهرية املصاريف
م
 أمخرى مصاريف+  الشهرية التمويل تكاليف+  التأسيسية التكاليف معدل+  الشهرية التشغيلية التكاليف= ةتوقرعامل

  الشهرية املصاريف
م
  50+  200+  500+  400= ةتوقرعامل

 
  الشهرية املصاريف

م
 .اينارً د 1150= ةتوقرعامل

 الشهري: الربح صايف -3
  اإليرادات= الشهري الربح صايف

م
  الشهرية املصاريف – ةتوقرعامل

م
 ةتوقرعامل

  1150 – 1600= الشهري الربح صايف
 ينارًا.د 450= الشهري الربح صايف
 :الدخل قائمة -4

 اسم املنشأة أو املشروع
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 (1قائمة الدخل الشهرية لشهر )
 
م
 ة:توقرعاإليرادات الشهرية امل

 شهرية البيعات امل  :دينار 1600
م
 .ةتوقرعامل

   :دينار 1600
م
 .ةتوقرعاإليرادات الشهرية امل

 
م
 ة:توقرعاملصاريف الشهرية امل

 .شهريةالتشغيلية التكاليف ال  :دينار 400
 .معدل التكاليف التأسيسية   :دينار 500
 .شهريةالل يتمو التكاليف    :دينار 200
 .أمخرىمصاريف    :ادينارً  50
   

    :دينارًا 1150
م
 .ةتوقرعجمموع املصاريف الشهرية امل

   
 .صايف الربح   :دينارًا 450

 

 :أخطاء شائّلعة
 .منتجاهتمالصغرية أمهية تسويق  شروعاتدرا، أصحاب املإعدم  -
 .عدم دراسة جدوى االقتصادية للسوق قبل تنفيذ املشروع -
 

 :التكامل األفقي
 .االقتصادي العاشر، األمن الصف واملدنية، الوطنية الرتبية كتاب  -

 :الرأسيالتكامل 
 .االستثمار السابع، الصف ،املهنية الرتبية كتاب  -
 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
  .م2017 كليل، د.ط، الطائف، السعودية،اإل  مكتبة ،الصغرية املشروعات إدارة .شوقي، هناء -
 استضافة أحد أصحاب املشاريع الصغرية الناجحة للحديث عن جتربته يف إنشاء املشاريع االقتصادية الصغرية. -

 :للطالب
 ) ع احلكومة اإللكرتونيةموق -

م
 https://portal.jordan.gov.jo  :(الصغرية شروعاتمة لدعم أصحاب املقدر اخلدمات امل

 .ة من منطقة السكنزايرة أحد املشاريع الصغرية الرايدية القريب -
 

https://portal.jordan.gov.jo/
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فصلإجاابت أسئِة ال  

 ف ما أييت:عر ِّ  -1
 غرية:املشروعات الص -أ 

، عاماًل  50 لىفيها ع ا، وال يزيد عدد العاملنيي  أس مال قليل نسبر أو املسامهني فيها ب ،ل مالكهابَ قِّ ا من ل وتدار ذاتي  ور املنشآت اليت متم 
 خدماهتا للمنطقة اليت توجد فيها.م قد ِّ ا يف قطاع اإلنتاج الذي تعمل به، وتم ا صغريً زً حي ِّ  ث ِّلومتم 

 اجلدوى االقتصادية: -ب 
، هورحبيت ،إمكانية تنفيذ هذا املشروع ملعرفة ؛مث حتليلها من انحية السوق والنواحي الفنية واملالية ،مجع املعلومات عن املشروع املقرتح 
 حتقيقها منه قبل إقامته. ميمكِّنالفوائد اليت  قداروم

 التكاليف التشغيلية: -ج
 ن عملية اإلنتاج.مناجتة التكاليف ال

 د خطوات إعداد مشروع اقتصادي صغري.عد ِّ  -2
 املشروع.ة ر فك -
 .للمشروع اسة اجلدوى االقتصاديةر د -
 تنفيذ املشروع. -
 تقييم املشروع. -
 املشروع.يف ارية ر االستم -

  مزااي املشروعات االقتصادية الصغرية.ني ِّ ب -3
 ة.نواة أساسية لكثري من املشروعات الكبري  -
 والفنية. ات اإلداريةر تطوير اإلبداعات واألفكار، وتطوير املها -
 .هاتطوير و  ،ااملناطق حظ  أقل تنمية  -
 يف احلد من مشكلة البطالة. واإلسهامعمل، ال فرص ريتوف -

 ك التنبؤ بنجاح مشروعك أم ال؟ميمكِّنكيف   -4
 املشروع من عدمه. أويل عن مدى جناح تصوُّر تكوينو ، لمشروعاسة جدوى لر عمل دو  ،تباع األسلوب العلمياب
 الصحيحة يف ما أييت:رمز اإلجابة ضع دائرة حول  -5
 ف من املشروعات الصناعية الصغرية:صنر تم  -1
 مجيع ما ذكر. -د     .صناعة املنظفات -ج             .ةيصيانة األجهزة اخللو  -ب           .احلفر على اخلشب -أ
 ، األيدي العاملة، ويكون عددهم:من عناصر املشروعات الصناعية الصغرية -2
 .      عاماًل  501 -د.          عاماًل فقط 50–ج                      .فأقلعاماًل  50 -ب.               عاماًل  50أكثر من  -أ
 هو: ،دراسة درجة جناح املشروع يف حتقيق أهدافه وأرابحه، ومعرفة أسباب النجاح أو الفشل -3
 .املشروع االستمرارية يف -.    داملشروع فكرة -ج  .             املشروع تنفيذ -ب             .تقيي  املشروع -أ
 والسوق املستهدف، واملنافسون، هي: ،مها املشروعقد ِّ مجع املعلومات عن خصائص السلعة أو اخلدمة اليت يم  -4
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 ة للمشروع. يالدراسة املال -ب     ة للمشروع.  يالدراسة الفن -أ
 دراسة املشروع. -د   املشروع.ة خبصوص يالتوصيات والقرارات النهائ -ج 
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .التقومي املعتمد على األداء اسرتاتيجية التقومي: -
 .شطبالقائمة  أداة التقومي: -
  .بعد دراسة الفصل األول املشروعات االقتصادية الصغرية ةمي معرفة الطلبو تق :املوقف التقوميي -

ر األداء الرق   التقدير* ممؤشم 
 ال نّلع 

   .إنتاجي صغريقائمة دخل شهرية ملشروع  دُّ عِّ أم  1
   إنتاجي صغري.بح الشهري ملشروع ر قيمة الر قد ِّ أم  2
   إنتاجي صغري.قرأ البياانت املالية ملشروع أ 3
   إنتاجي صغري.حسب اإليرادات املالية ملشروع أ 4
   صغري.إنتاجي ة ملشروع ير املصاريف الشهر قد ِّ أم  5

 (.0) ال:  (.1)نعم: *      
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  .الثانية: مشروعات اقتصادية الوحدة

 حصتان.: عدد احلصص                               .(1صغرية ) زراعية إنتاجية الثاين: مشروعات الفصل

 اخلاصة: النتاجات

 ف املشروع اإلنتاجي الزراعي الصغري.يتعرر  -1
 .احملارتعر ف فطر ي -2
ي ِّز -3  .احملارفطر  أنواع ميم
 .احملارة فطر حيا دورةيستكشف  -4
 .ة لفطر احملاريالغذائ القيمة يمبني ِّ  -5
 ز املكان واألدوات املناسبة لزراعة فطر احملار.ه ِّ جيم  -6
 .أثناء العمل يف الصحة والسالمة العامة تعليمات راعيي -7
 

 املفاهي  واملصطِحات: 
سم فطر احملار، الدورة اإلنتاجية للمشروع، القيمة الغذائية، حقن أبواغ فطر احملار، حضانة فطر احملار، اهليفات، أبواغ، امليسيليوم، اجل

 الثمري اللحمي.
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 
 .العامة السالمة على واحملافظة ،الوقاية أدوات املشروع، واستخدام مكان تعقيم -
 .أثناء العمليف ازين والكمامة املالبس املناسبة والقف  ارتداء  -
 .آمنة بطريقة االستخدام بعد األدوات نظافة على احملافظة -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

  :جوبة(األسئِة و األ) التدريس املباشر اسرتاتيجية

 :الطلبة على اآلتية األسئلة بطرح الفصلوضوع التمهيد مل -1

 يف جمال الزراعة؟ هقريبيعمل  أيُّكم -أ

 الزراعي؟ مشروعه عمل كيف -ب

 جها؟يزرعها وينتما املزروعات اليت  -ج
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 انجحة؟ مشروعاتهل هي  -د

 ؟مشروعاتما معدل الدخل الصايف لل -ه

 فطر احملار؟ يمنتِّجهل  -و

 هل يرغب أحدكم يف إنتاج فطر احملار؟ -ز

 ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منها على اللوح.، الطلبة جاابتإل االستماع -2

 :(الّلعاملَ  مقهى) النشط التّلعُّ  اسرتاتيجية

 مخسة منها كل ٍ  وحول ،املشغل أرجاء على موزعة بشراشف مغطاة طاوالت ست حتوي مقهى، شكل على خاصة بيئة هتيئة -1
 .مقاعد

 .املقهىما يف طاولة ك اجللوس حولكل جمموعة   مث الطلب إىل أفراد، جمموعة لكل رممقر ِّ  تعينيو  ست جمموعات، إىل الطلبة وزيعت -2

 :أييت كما اجملموعات على املهام توزيع -3

 .وأسباب انتشاره ،دراسة إنتاج فطر احملار يف الدول :األوىل اجملموعة 

 .تعريف فطر احملار ومنوه :الثانية اجملموعة 

 .دراسة أنواع فطر احملار :الثالثة اجملموعة 

 دراسة دورة حياة فطر احملار. :الرابعة اجملموعة 

 .دراسة القيمة الغذائية لفطر احملار :اخلامسة اجملموعة 

 دراسة مراحل إنتاج فطر احملار. :السادسة اجملموعة 

 مكتوب وورقة ،فريق كل حائط على وأقالم أوراق وجود مع ،الطاوالت من طاولة حول الفريق أعضاء من واحد عضو جلوس -4
 .كاآليت خمتلف سؤال عليها

 فطر احملار؟ ما: األوىل الورقة*

 . مراحل منو فطر احملارني ِّ ب: الثانية الورقة*

 ش أنواع فطر احملار.انقِّ : الثالثة الورقة*

 شه.انقِّ لدورة حياة فطر احملار، مث  ام خمططً صم ِّ : الرابعة الورقة*

 احملار.ة القيمة الغذائية لفطر ي أمهني ِّ ب: اخلامسة الورقة*

 شه.انقِّ ملراحل إنتاج فطر احملار، مث  ام خمططً صم ِّ : ادسةالس الورقة*

 الطاولة من اجملموعة يف الطلبة ينتقل وبعد انتهاء الوقت املخصص، .طاولة كلعلى   دقائق عشر مدرة جبوالت اجملموعات بدء أفراد -5
 . هبم اخلاص السؤال جواب الطالب ويشرح أبفرادها، برحر يم  أمخرى جمموعة أتيت مث ،آخر وسؤال جديدة طاولة إىل األوىل
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  يطلب ،املقهى طاوالت بني اجملموعاتأفراد  لتنقُّ  انتهاء بعد -6
م
 ،رقالفِّ  بني النقاشية اجلوالت بعد النتائج تبادل الطلبة إىل عل ِّمامل

 .والصور املفتاحية الكلمات امً ستخدِّ مم 

معل ِّم يف  -7
 .مجاعي نقاش بعد اللوح على مث كتابتها ،املعلومات بني وترابط تكامل إحداثعلى  (احلصاد) األخرية املرحلةعمل امل

  ملناقشته أفراد اجملموعات األمخرى؛ أمام أفراد جمموعته إليه لتوصر  ما كل جمموعة  رممقر ِّ  عرض -8
م
 .عل ِّمإبشراف امل

  تلخيص -9
م
 مناقشتهم فيها.مث  ،اللوح على مث كتابتها الطلبة، نتائج عل ِّمامل

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

 التجهيز لزراعة فطر احملار.: (2-2) التمرينتنفيذ ل الالزمة األدواتو  املواد جتهيز -1
 أتكُّ  -2

م
 الصحة والسالمة العامة.  من مراعاة تعليمات عل ِّمد امل

  تنفيذ -3
م
 .يف الكتاب املدرسيالوارد  تمرينالعل ِّم امل

 .زمالئه أمام التمرينتنفيذ  املتميزين الطلبة أحد الطلب إىل -4
 .التمرين ذيتنف ، مث الطلب إىل أفرادهاجمموعات إىل الطلبة وزيعت -5
 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -6
 

 :مّلعِومات إضافية
 خيفضو  ،ما يفيد مرضى السكري ؛ب الستاتنيركر سرتول الحتوائه على مم ض نسبة الكولف ِّ وخيم  ،والنشاط احليوية زيدتناول فطر احملار ي -

 ضغط الدم. 
 .٪ 45إىل  ٪ 20ترتاوح بني منه ابحتوائه على كمية  إذ ميتاز ؛فطر احملار غين ابلربوتني -
 

 
 :التكامل األفقي

 الرابع: الفطرايت. الفصلاألحياء، الصف العاشر، الوحدة الثالثة: تصنيف الكائنات احلية، كتاب  -
  :الرأسيالتكامل 

 .واتااخلضر زراعة  الثامن، الصف ،املهنية الرتبية كتاب  -
 
 
 
 
 
 
 

 :أخطاء شائّلعة
  .مالتسمُّ مثل  ،أنواع سامة تؤدي إىل اإلصابة ببعض األمراض إذ توجد ؛مصادره املوثوقةعدم تناول الفطر من 
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 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
 .م1999 سكندرية،اإل مكتبة ،النباتية املمِكة .العروسي حممد حسني -

 :للطالب
 http://www.moa.gov.jo :اإللكرتوين موقع وزارة الزراعة -
 زايرة مشروع زراعي صغري إبشراف  -

م
 .معل ِّ امل

 
  

http://www.moa.gov.jo/
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 ورقة عمل

 ختطيط دورة حياة فطر احملار
 

 خمطط دورة حياة فطر احملار اآليت:امل 
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 التقومي وأدواته اسرتاتيجيات
 

 .الذات مراجعة :التقومي اسرتاتيجية -
 .التعلُّم سري وصف سجل :التقومي أداة -
 .التجهيز لزراعة فطر احملار: التقوميي املوقف -
 . :.......................التاريخ   .   :........................اسم الطالب

 :التمرين من اهلدف
........................................................................................................................

........................................................................................... ........................... 
 :فعلته الذي األمر

........................................................................................................................
........................................................................................... ........................... 

 :تمناَقش وَل مها،تعلُّ  يف ترغب اليت األمور
........................................................................................................................

........................................................................................... ........................... 
 :يف ومهارايت معرفيت النشاط هذا نحسر 

........................................................................................................................
........................................................................................... ........................... 
 :احلياة يف النشاط هذا من متهتعلر  ما توظيف ميمكِّن 

........................................................................................................................
.................................................................................................. .................... 
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 .الثانية: مشروعات اقتصادية الوحدة

 .حصتان: عدد احلصص                                     .(2صغرية ) زراعية إنتاجية الثاين: مشروعات الفصل

 اخلاصة: النتاجات

 ُيقن التبغ ابألبواغ )تقاوي الفطر( ابلنسب املطلوبة. -1
 الزراعة احملقونة ابألبواغ بتوفري املكان والظروف املناسبة.ُيضن أكياس  -2
 ز الفطر على تكوين األجسام الثمرية.ف ِّ ُيم  -3
 ُيصد األجسام الثمرية الفطرية بعد نضجها. -4
 بعد حصاده. هوختزينح كيفية حفظ فطر احملار وض ِّ يم  -5
 يقرتح جدوى اقتصادية للمشروع. -6
 يقرتح قائمة دخل للمشروع. -7
 .واألماكن املالئمة لزراعة فطر احملار اجاتف احلتعرر ي -8
 . أثناء العمليف  الصحة والسالمة العامة تعليماتيراعي  -9
 

 املفاهي  واملصطِحات: 
، اجلسم فطر احملار، الدورة اإلنتاجية للمشروع، القيمة الغذائية، حقن أبواغ فطر احملار، حضانة فطر احملار، اهليفات، أبواغ، امليسيليوم

 الثمري اللحمي.
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 
 .العامة املدين والدفاع اإلطفاء أدوات العامة، وتوفري السالمة على واحملافظة ،الوقاية أدوات استخدام

 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 :النشط )أعواد املثِجات( التّلعُّ اسرتاتيجية  

 :على النحو اآليت (أعواد املثلجات)بتطبيق اسرتاتيجية  الفصلوضوع التمهيد مل -1

 .كتابة أمساء الطلبة على أعواد املثلجات  -أ

  عواد يف علبة يشاهدها الطلبة مجيًعا.وضع األ -ب

  بدء -ج
م
 طروح.السؤال امل بة عنعليه اإلجا لطالب الذي يظهر امسه يكون لزاًماالسحب العشوائي لعود مثلجات من العلبة، وا عل ِّمامل

  استمرار -د
م
 احلايل.  لفصلاب السابق وربطه الفصلتهي من مراجعة السحب العشوائي للعواد حىت ينيف عملية  عل ِّمامل
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 تعزيز الطلبة بعد االستماع لإلجاابت الصحيحة. -2

 (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

1-  
م
  (: زراعة أبواغ الفطر.3 -2) تمرينالاملواد واألدوات الالزمة لتنفيذ  الطلبةو  عل ِّمجتهيز امل

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3
 .التمرين ذيتنف ، مث الطلب إىل أفرادهاجمموعات إىل الطلبة وزيعت -4
 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

1-  
م
 .(: التحفيز4 -2) تمرينالاملواد واألدوات الالزمة لتنفيذ  الطلبةو  عل ِّمجتهيز امل

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3
 .التمرين ذيتنف ، مث الطلب إىل أفرادهاجمموعات إىل الطلبة وزيعت -4
 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

1-  
م
 .(: التحفيز5 -2) تمرينالاملواد واألدوات الالزمة لتنفيذ  الطلبةو  عل ِّمجتهيز امل

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3
 .التمرين ذيتنف ، مث الطلب إىل أفرادهاجمموعات إىل الطلبة وزيعت -4
 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

 
 

  :إضافيةمّلعِومات 
 4أو  شهرأ 3ال تستغرق أكثر من  إذ ؛اسريعة جد   هنتاجإأن دورة رأس املال املستخدم يف  يف األمهية االقتصادية لفطر احملارتتمثرل 
 أشهر.

 

 
 

 :أخطاء شائّلعة
 منو الثمار واسودادها. بطء يؤدي إىل ؛ ماب أشعة الشمس إىل أكياس الفطرتسرُّ 
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 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
 .م2001 سعود، امللك جامعة ،الّلعمِي النبات أحياء عِ  .عارف الواحد عبد إبراهيم -

 :للطالب
 http://www.jfda.jo ؤسسة الغذاء والدواء:ملاإللكرتوين موقع  -
 

  

http://www.jfda.jo/
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 إجاابت أسئِة الفصل

 :ا أييتمم   ح مفهوم كل ٍ وض ِّ  -1
 شكل ألن احملار بفطر يمسم ِّ قد و  األرض، سطح فوق ةطبيعي بصورة اهوائي   احلمي   مثراي   امنو   ينمو الذي الفطر أنواع أحد: احملار فطر -أ

 .احملار تشبه الثمرية منواته
 .طبقات شكل على اوضعه أو ا،معً  اخلطه طريق عن التنب يف( احملار فطر تقاوي) األبواغ زراعة عملية: احملار فطر أبواغ حقن -ب
 ،رارةاحل ودرجات ،تعتيمال) املناسبة الظروف فيه تتوافر مكان يف احملار بفطر احملقونة التنب أكياس وضع عملية: احملار فطر حضانة -ج
 .الفطرية اخليوط لنمو( رطوبةالو 
 د املواد واألدوات املستخدمة يف إنتاج فطر احملار.عد ِّ  -۲
، تعقيم كيس،  سم( 60× 40) هاقياس افشف   انيلون أكياس ،غاز سطوانة، أقمح تنب ،أرضي غاز مركب ،احملار فطر( تقاوي) أبواغ  

 ية،بالستيك ، قفافيزالرطوبة نسبة لقياس ميزان ،احلرارة درجة لقياس ميزان ،تعقيم كلور ،حديد برميل ،افشف   الصق ،رذاذي ماء مرش
 ، مشرط.كتانمن ال فيزقفا
 الفطر يف كل مرحلة. هااربط بني دورة حياة فطر احملار ومراحل زراعته، وبني الظروف البيئية اليت ُيتاج -3

 الظروف البيئية احلياةدورة  مرحِة الزراعة
 .تعقيم املكان والوسط الزراعي ال يوجد ارتباط التجهيز

 الزراعة واحلضانة
 .وبيئة معقمة ورطبة ،مكان معتم األبواغ

ودرجة حرارة  ،وبيئة رطبة ،مكان معتم خيوط اهليفات وامليسيليوم
 س. 25°

 حبيبات فطرية التحفيز
 س، وهتوية °12خفض درجة احلرارة إىل 

ساعات،  8 مدرةوتوفري إضاءة  ،املكان
 .واحملافظة على الرطوبة

 أجسام مثرية احلصاد
 8 مدرةوتوفري إضاءة  ،هتوية املكان

 .ساعات، واحملافظة على الرطوبة
 
 ل ما أييت:عل ِّ  -4
 .والتنب ،اجلافة األشجار أوراق :مثل ،العضوية املواد على احملار فطر منو -أ

 .والتنب الشجر أوراق يف املوجود السيليلوز حتليل على املقدرة ولديه ،(ةيرم) التغذية أولية الفطرايت من احملار فطر ألن
 .الفطر زراعة عملية قبل الساخن ابملاء التنب نقع -ب
 .الفطر أنواع قنحل الزراعي الوسط يف املطلوبة الرطوبة وتوفري اجلراثيم، من( التنب) الزراعي الوسط تعقيمل
 .التحفيز مرحلة يف احملار فطر زراعة غرفة هواء جتديد -ج 

 .احملار فطر من الثمرية األجزاء تكوين على للمساعدة ؛الكربون أكسيد اثين غاز من صوالتخلُّ  ،األكسجني لتوفري
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  توافرها يف مكان زراعة فطر احملار. املواصفات اليت يتعنير بني ِّ  -5
 جوية رطوبةو  مناسبة فيه، هتوية توافر، و حرارته درجة يف مالتحكُّ  ميمكِّن، و معتمو  ،معقم مكانإىل  احملار فطر زراعة عملية حتتاج

(85%.) 
 فطر احملار ذا قيمة غذائية عالية. دُّ عَ ملاذا ي م  حوض ِّ  -6
 حمتواه إىل إضافةً  للجسم، الضرورية املعدنية األمالح معظمعلى  وُيتوي الغذائية، واأللياف ،الربوتينات من عالية نسبة على ُيتوي ألنه
 .D وفيتامني ،C وفيتامني ،B فيتامني جمموعة من
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .التقومي املعتمد على األداء اسرتاتيجية التقومي: -
 .التقدير سملرم أداه التقومي: -
 أبواغ فطر احملار.زراعة يف أثناء تقومي أداء الطلبة : املوقف التقوميي -

 
ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     الصحة والسالمة العامة. تعليماتيراعي  1

     ة شف افة.ينب املعقم يف أكياس بالستيك، ويمعب ِّ  التراعةيمصف ي املاء من التنب قبل الز  2

     نب.احملار بشكل منتظم فوق طبقة الت ة من تقاوي فطريينثر كم 3

      .ةديج صورةمن األعلى بربطها بيغلق األكياس  4

ى أن ترتاوح املسافة بني الثقب عل ؛طح اخلارجي للكيسثقواًب على شكل )+( فوق السصنع ي 5
 .سم (10 -7)خر واآل

    

درجة ترتاوح و  ،%(90( و)%80) بني نسبة رطوبتها، ترتاوح يضع األكياس يف غرفة معتمة 6
 .سيوسدرجة سيل( 26و) سيوسدرجة سيل( 20) هتا بنيحرار 

    

على  احملافظةو  ،وعلى أرضية الغرفة ابنتظام ،ا رطًبا برش املاء على األكياسُيافظ على املكان معتمً  7
 يوًما.( 20-14) مدرة أمخرىاجراءات مناسبة  أي ِّ 

    

      خيوط الفطر وانتشارها يف التنب على شكل خيوط قطنية بيضاء اللون.  يالحظ منو 8

     يعيدها إىل مكاهنا املخصص. ، مثمناسبةصورة ف األدوات اليت استخدمها بنظ ِّ يم  9

     دون اإلسراف يف املاء.من يغسل يديه جيًدا ابملاء والصابون  10

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) * 
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .التقومي املعتمد على األداء التقومي:اسرتاتيجية  -
 .التقدير سملرم أداه التقومي: -
 دمة احلرارية( لفطر احملار.التحفيز )الص أثناء إجراءاء الطلبة يف تقومي أد: املوقف التقوميي -

ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     الصحة والسالمة العامة. تعليماتيراعي  1

سيوس، وذلك بوضع ( درجة سيل12إىل ) سيوس( درجة سيل20لغرفة من )ض درجة حرارة اف ِّ خيم  2
     .أرضية املكان علىقوالب أكياس الثلج أو املاء البارد 

    

( 12 -8) ويضيء الغرفة مبعدل ،بفتح النوافذ ،أربع ساعات د هواء الغرفة بشكل منتظم كلد ِّ جيم  3
 .اي  ساعة يوم

    

      .شها ابملاء ابستعمال املرشعلى رطوبة األكياس ابستمرار، بر ُيافظ  4

     أايم من بدء عملية التحفيز. (5-4يالحظ ظهور حبيبات الفطر على شكل قطوف بعد ) 5

     يعيدها إىل مكاهنا املخصص. ، مثمناسبةصورة ف األدوات اليت استخدمها بنظ ِّ يم  6

     دون اإلسراف يف املاء.من يغسل يديه جيًدا ابملاء والصابون  7

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) * 
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .التقومي املعتمد على األداء اسرتاتيجية التقومي: -
 .التقدير سملرم أداه التقومي: -
 .لفطر احملار ةيمر حصاد األجسام الث أثناءتقومي أداء الطلبة يف : التقوميياملوقف  -

ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     الصحة والسالمة العامة. تعليماتيراعي  1

     أسفل ساق الفطر ابستخدام املشرط حبذر. بقص ،جيين الفوج األول من الفطر 2

     ل.ا من قطاف الفوج األو ومً ( ي15بعد )، هنضج عنداين من الفطر جيين الفوج الث 3

      .أو السادس أحياانً  ،أسبوعني حىت الفوج الرابع يتابع قطف األفواج  من الفطر كل 4

     يعيدها إىل مكاهنا املخصص. ، مثمناسبةصورة ف األدوات اليت استخدمها بنظ ِّ يم  5

     دون اإلسراف يف املاء.من يغسل يديه جيًدا ابملاء والصابون  6

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) * 
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 .الثانية: مشروعات اقتصادية الوحدة
 حصتان. :عدد احلصص                                       .(1الثالث: تصنيع منتجات األلبان ) الفصل
 اخلاصة: النتاجات

 .ومشتقاته للحليب الغذائية القيمة يعرف -1
 .حراراي   اخلام احلليب معاملة طرائق يمبني ِّ  -2
 .احلليب بسرتة آلية حوض ِّ يم  -3
 .احلليب غلي قائطر  فيتعرر  -4
 .احلليب تعقيم آلية حوض ِّ يم  -5
 .احلليب مشتقات إلنتاج االقتصادية الفائدة يعرف -6
 .واللبنة اللنب تصنيع بعد اجلودة مواصفات يمبني ِّ  -7

 
 املفاهي  واملصطِحات:

 سكر الدهن، حبيبات التجنيس، احلليب، تعقيم مائي، محام األنزميات، احلليب، بسرتة احلليب، مشتقات الغذائية، العناصر احلليب،
 .للنب اجلودة مواصفات الالكتوز،

 
 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 )األسئِة واألجوبة(: التدريس املباشر اسرتاتيجية

 :الطلبة على اآلتية األسئلة بطرح الفصلوضوع التمهيد مل -1
 ؟تناول وجبة الفطور هذا اليوم أيُّكم -أ

 اإلنسان؟تناوهلا انت وجبة الفطور اليت يكو ِّ ثنا عن مم د ِّ ُيم  أيُّكم -ب

 املاعز؟و الغنم، و البقر،  :مثل يف بيته، اأنعامً  هل يمرّب  أحدكم -ج

 ا؟تصنيعه منزلي  ب ه من البقالة أم من بيت يقوم أصحابهمشتقاتو  احلليب تشرتونهل  -د

 ومشتقاته؟ األهل على شراء احلليب إنفاقما معدل  -ه

 من تصنيع مشتقات احلليب؟ سرةزايدة دخل األم و  فري هذه املصاريف،تو  ميمكِّنكيف   -و

 ، ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منها على اللوح.الطلبة جاابتإل االستماع -2

 :)التوضيحي الّلعرض) املباشر التدريس اسرتاتيجية
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معل ِّم  عرض -1
 :الطلبة إىل مث الطلبتصنيع مشتقات احلليب، عن  فيديو مقاطع أو ،تقدميي عرض تقدمي أو ا،صورً امل

 .القيمة الغذائية ملشتقات احلليبمناقشة  -
 .قات احلليب والتصنيع املنزيل هلااملقارنة بني التصنيع اآليل ملشت -
 .مواصفات اجلودة ملشتقات احلليب مناقشة -
 .حفظ احلليب ومشتقاته يف املنزل أطول زمن ممكن قائطر  مناقشة -
 مناقشة اجلدوى االقتصادية لتصنيع مشتقات احلليب يف املنزل. -

 

 
 إجاابت األسئِة الواردة يف احملتوى

 :رفكم  
 وملاذا؟ ؟املعقم أم املبسرت احلليب :أعلى غذائية قيمة ذا دُّ عَ ي م  هماأيُّ 

 .بسرتته بعد الغذائية قيمته مبعظم احمتفظً  يظل هنأل أعلى؛ غذائية قيمة وذ املبسرت احلليب
 

 
 :التكامل األفقي

  :الرأسيالتكامل 
 .التصنيع الغذائي التاسع، الصف ،املهنية الرتبية كتاب  -
 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل

 م.2000للماليني، بريوت، ، دار العلم ألف ابء الطبخ املوسع .عثمانسيما  كمال،صدوق   -
 استضافة إحدى العامالت يف مشاريع تصنيع منتجات األلبان للحديث عن تصنيع منتجات األلبان. -

 إضافية:مّلعِومات 
% بروتني  20 :يف احلليب البقري انسبتهم وتبلغ (،شرش اللنب) ومصل اللنب ،كازينيال ، مها:الربوتني يف احلليب إىل نوعني يقسم 

ل عن خثارة اللنب زِّ من مصل اللنب )السائل الذي عم  ستخَلصهو بروتني يم  بروتني مصل اللنبو % بروتني الكازيني . 80و ،مصل اللنب
 آخر عند صناعة اجلنب(. اجً نتَ مم بوصفه 

 :أخطاء شائّلعة
 يؤدي إىل ظهور غري مستحب للحليب.ما  ؛بعض الفيتاميناتيؤدي إىل فساد املادة الدمسة و  تعريض احلليب املباشر لضوء الشمس -
 مشتقات احلليب. عدم وضع بطاقة بيان على علب -
ل من امتصاص قل ِّ تم  (والشكوالتة ،والقهوة ،والشاي ،املشروابت الغازية)مثل: طعمة اليت حتتوي على الكافيني تناول املشروابت واأل -

 ومتنع استفادة اجلسم منه. ،الكالسيوم يف احلليب
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 :للطالب
 م.2014، غزة، فلسطني، الدليل الّلعمِي يف التصنيع الغذائي املنزيل .صفاء بسيس -
 إبشراف  رة أحد مصانع األلبان القريبةزاي -

م
 .معل ِّ امل
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 عمل ورقة

 تصنيع منتجات األلبان

  

 :أجب عمما أييت

 :عِم ل
تِف احلِيب  

 .بسرعة

اذكر مشتقات 
 .احلِيب

وضم ح مزااي بسرتة 
 .احلِيب

ما مواصفات اجلودة 
 لِنب؟
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  .الثانية: مشروعات اقتصادية الوحدة

 .حصتان: عدد احلصص                                          .(2الثالث: تصنيع منتجات األلبان ) الفصل

 اخلاصة: النتاجات

 .القيمة الغذائية للحليب ومشتقاته درِّ،يم  -1
 (.اللبنة اللنب،) مشتقاته أحد إىل احلليب عصن ِّ يم  -2
 .األلبان تصنيع أثناءيف  العامة والسالمة الصحة تعليمات يراعي -3
 .واللبنة اللنب تصنيع بعد اجلودة مواصفات يمبني ِّ  -4

 
 املفاهي  واملصطِحات:

 .للبنة اجلودة مواصفات الشرش، اللنب، مصل بيان، بطاقة الالكتيك، حامض الروبة، البادئ، اللبنة،
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 
 .هوتعقيم املكان املناسبة، وتنظيف املالبس ارتداء -
 .وصالحيتها املستخدمة املواد تريخ من دالتأكُّ  -
 .االستخدام لدليل اَوفقً  املواد مع حبذر التعامل -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 :النشط )أعواد املثِجات( التّلعُّ اسرتاتيجية 

 :على النحو اآليت (أعواد املثلجات)بتطبيق اسرتاتيجية  الفصلوضوع التمهيد مل -1

 .كتابة أمساء الطلبة على أعواد املثلجات  -أ

  عواد يف علبة يشاهدها الطلبة مجيًعا.وضع األ -ب

  بدء -ج
م
يبلطالب الذي يظهر امسه السحب العشوائي لعود مثلجات من العلبة، واعل ِّم امل  السؤال املطروح. عن جيم

  استمرار -د
م
 احلايل.  لفصلاب السابق وربطه الفصلتهي من مراجعة السحب العشوائي للعواد حىت ينعل ِّم يف عملية امل

 تعزيز الطلبة بعد االستماع لإلجاابت الصحيحة. -2

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 
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 .تصنيع اللنب الرائب: (6-2) لتنفيذ التمرين الالزمة واألدوات املواد جتهيز -1

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3

 .التمرين تنفيذ جمموعات، مث الطلب إىل أفرادها إىل الطلبة توزيع -4

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

  ة الطرية.تصنيع اللبن: (7-2) لتنفيذ التمرين الالزمة واألدوات املواد جتهيز -1

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3

 .التمرين تنفيذ جمموعات، مث الطلب إىل أفرادها إىل الطلبة توزيع -4

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

 
 
 

 
 إجاابت األسئِة الواردة يف احملتوى

 :رفكم   
 .ينصح بغلي الكيس املستخدم لتصنيع اللبنة قبل استخدامه -
 اليت قد تفسد صنع اللبنة. البكتريايص من والتخلُّ  ،تعقيمهل

 إضافية:مّلعِومات 
 األمهية الغذائية والصحية لللبان املتخمرة:

  احاجزً عمل ال -
َ
 من غزو القناة اهلضمية. َرضيةمينع البكترياي امل

 ر البكترياي املوجودة عملها الوقائي.ظهِّ الرتكيب النوعي لبكترياي القولون واجلهاز املناعي يعمالن على أن تم  -

   K.  وفيتامني B ابلفيتامينات خاصة جمموعة غنية -
 .نتاج بعض املضادات احليويةإ -

  .والنزالت املعوية ،الكبدو  ،والسل ،عالج أمراض الدسنتاراي -
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 .اللبنة نسبة عالية من الكالسيوم يف ماء املصلتفقد  -
 ألنه مستخلص من اللنب الغين ابلكالسيوم.

 

 
 :التكامل األفقي

  :الرأسيالتكامل 
 .التصنيع الغذائي التاسع، الصف ،املهنية الرتبية كتاب  -
 

 عمل ورقة
 بنةلِ اجلودة مواصفات

 
 .بنةما خيصُّ صنع الل م نفسك يفي ِّ ق

 :بنةلل اجلودة مواصفات
حباجة إىل  سي  املواصفة الرقم

 حتسني
 ممتاز د جد ايج ديج

 5 4 3 2 1 وناملظهر والل 1
 5 4 3 2 1 ماسكالقوام والت 2
 5 4 3 2 1 كهةالطعم والن 3

           قاط:جمموع الن        ة:                    الدرجة العام
 
م
 شرِّ ملحوظات امل

م
 (:عل ِّمف )امل

........................................................................................................................

........................................................................................................................
......................................................................................... ............................. 

 
 
 
 

 شائّلعة:أخطاء 
 .ائق تصنيع مشتقات احلليب على حنٍو متسلسلعدم االلتزام بطر  -
 أو جديدة. ،سواء كانت قدمية ؛تعبئة منتجات األلبان املصنعة يف أوعية ملوثة -
 .الباعة املتجولنيمثل  ،مصادر غري موثوقة ات األلبان منشراء منتج -
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 أسئِة الفصلإجاابت 

 ا أييت:ما املقصود بكلٍ  مم   -1
مث تربيده فجأة إىل  ،نصف ساعة مدرة س0( 62,8)تصل إىل  ،بسرتة احلليب: تعريض احلليب لدرجة حرارة أقل من درجة الغليان -أ

  ،للقضاء على الكائنات احلية الدقيقة مجيعها س0( 6-4بني )ترتاوح درجة حرارة منخفضة 
م
 ،ضةمرِّ والقضاء على الكائنات احلية غري امل

 يف إفساد احلليب. تمسهِّموإبطال فاعلية األنزميات اليت قد 
تعبئته يف مث  ،( دقيقة، مث جتنيسه30-10ترتاوح بني ) مدرة س0( 120إىل درجة حرارة عالية ) تعقيم احلليب: تسخني احلليب -ب

 للتخلُّ  ؛ق آليةائأوعية معقمة بطر 
َ
  َرضيةص من امليكروابت امل

َ
 .َرضيةوغري امل

 :مثل مهمة،مصل احلليب: السائل الذي ينفصل عن اللنب الرائب يف أثناء تصنيع اللبنة، وهو ُيتوي على عناصر غذائية  -ج
  .B وفيتامني ،والكالسيوم ،الربوتني

 ح دور سكر الالكتوز يف تصنيع اللنب الرائب.وض ِّ  -2
 الذي يعطي اللنب الرائب القوام املتماسك، والنكهة، والطعم املميزين.ل إىل حامض الالكتيك، بفعل األنزميات البكتريية اخلاصة يتحور 

 ل ما أييت:عل ِّ  -3
 الرائب يف املنزل.ضرورة غلي احلليب قبل تصنيع اللنب  -أ

 
م
 ات غري مرغوب فيها.ضة والضارة، وإبطال مفعول األنزميات اليت قد تؤدي إىل تغريُّ مرِّ لقتل الكائنات احلية الدقيقة امل

 االستمرار يف حتريك احلليب أثناء غليه. -ب
 سخني مجيع أجزائه ابلدرجة نفسها.ملنع فورانه واحرتاقه، وضمان ت

 أو أكثر. اوتركه يومً  ،اللبنة الطرية فوق كيس وضع ثقل مناسب -ج
 من السائل، واستكمال خروج املصل. اعملية تصفية اللبنة تلقائي   إلمتام
 نب الرائب بعد تصنيعه يف املنزل.اذكر أربعًة من العيوب اليت قد تظهر يف الل -4
-  

م
انفصال و وجود الغاز فيه، وعدم التجانس، واللون غري الطبيعي، وألوان غري طبيعية على السطح،  ة ابملظهر واللون:تعل ِّقالعيوب امل

 فقاقيع الغاز.و الدهن، 
 وجود الكتل.و ضعف اخلثرة، والقوام اهلالمي،  عيوب القوام والتماسك: -
 موضة الزائدة، والنكهة املتزفخنة.احل عيوب الطعم والنكهة: -
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 الزمنية الالزمة. درةالطريقة، واهلدف، ودرجة احلرارة الالزمة، وامل :وتعقيمه وبسرتته من حيث احلليبقارن بني غلي  -5
 

 املقارنة        
 اهلدف الطريقة الطريقة

 درجة احلرارة
 الالزمة

 الزمنية د ةامل
 الالزمة

 غِي احلِيب

عريض احلليب لدرجة حرارة ت
درجة الغليان يف  أعلى من

أواٍن غري قابلة للصدأ مع 
 .التحريك املستمر

 
م
ضة والضارة، مرِّ قتل الكائنات احلية الدقيقة امل

وإبطال مفعول األنزميات اليت قد تؤدي إىل 
ات غري مرغوب فيها، وهذا يساعد على تغريُّ 

 .حفظ احلليب مدرةإطالة 

( 10-8) °100أعلى من 
 .دقائق

 بسرتة احلِيب
احلليب لدرجة حرارة تعريض 

مث  ،أقل من درجة الغليان
 .تربيده فجأة

 ،القضاء على الكائنات احلية الدقية مجيعها
 
م
 ،ضةمرِّ والقضاء على الكائنات احلية غري امل
يف  تمسهِّموإبطال فاعلية األنزميات اليت قد 

 .إفساد احلليب

، التربيد فجأة 62.8°
إىل درجة حرارة 

بني  ترتاوح منخفضة
(4°-6)° 

 .نصف ساعة

 تّلعقي  احلِيب

تسخني احلليب إىل درجة 
 ، مثحرارة عالية، مث جتنيسه

ق ائتعبئته يف أوعية معقمة بطر 
 .آلية

  ص من امليكروابتلتخلُّ ا
َ
 وغري  َرضيةامل

َ
، َرضيةامل

منها، ويكون  اا متامً حبيث يصبح احلليب خاليً 
 .غري قابل للتلف يف ظروف التخزين العادية

120° (10-30 )
 .دقيقة
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .التقومي املعتمد على األداء اسرتاتيجية التقومي: -
 .التقدير سملرم أداه التقومي: -

 ائب.تصنيع اللنب الر  أثناءتقومي أداء الطلبة يف : املوقف التقوميي -           
 
ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     الصحة والسالمة العامة. تعليماتيراعي  1

     ( دقائق.10( دقائق و)8) ترتاوح بني مدرةحريك ويستمر يف الت ،ن احلليب إىل درجة الغليانسخ ِّ يم  2

     لرتان.سكبه يف وعاء آخر سعته ي ، مثاراحلليب عن النيرفع  3

     ُيركها جيًدا لتتجانس. مث  ،كمية الروبة الالزمة يف الوعاء  ضعي 4

   ترتاوح بني مدرةويلفه بغطاء مناسب  ،ويغطي الوعاء ،ُيركه جيًدامث  ،ىل احلليبيضيف الروبة إ 5
  ( ساعات.6( ساعات و)4)

    

( دقيقة 30( دقيقة و)20) ترتاوح بني مدرةدرجة حرارة الغرفة  يفيرتكه ، مث يزيل الغطاء عن الوعاء 6
 ليربد.

    

     بعد تعبئتها مباشرة.جة ال  يف الث يضع العلب 7

     يعيدها إىل مكاهنا املخصص. ، مثمناسبةصورة ف األدوات اليت استخدمها بنظ ِّ يم  8

     دون اإلسراف يف املاء.من يغسل يديه جيًدا ابملاء والصابون  9

 .ممتاز(: 4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) *  
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .التقومي املعتمد على األداء اسرتاتيجية التقومي: -
 .التقدير سملرم أداه التقومي: -

 ة.يتصنيع اللبنة الطر  أثناء تقومي أداء الطلبة يف: املوقف التقوميي -           
ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     الصحة والسالمة العامة. تعليماتيراعي  1

     ًدا.يميزجه ج، مث نب الرائبيضيف امللح إىل الل 2

     ًدا.ييربطه ج، مث ماللنب الرائب يف كيس معق يصب 3

     ق الكيس يف مكان ابرد ونظيف، ويضع حتته وعاء عميًقا.عل ِّ يم  4

      .يوم كامل مدرة يضع الكيس فوق سطح مستوٍ  5

      .جةيف الثال  يف علب يضعها ، مث يضعها يف وعاء مناسب، مث ج اللبنة من الكيسرِّ خيم  6

     يعيدها إىل مكاهنا املخصص. ، مثمناسبةصورة ف األدوات اليت استخدمها بنظ ِّ يم  7

     دون اإلسراف يف املاء.من يغسل يديه جيًدا ابملاء والصابون  8

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .جيد(: 2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) *
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 إجاابت أسئِة الوحدة
 اء وجود العديد من اجلهات الداعمة إلنشاء املشروعات االقتصادية الصغرية.ر ر السبب و فس ِّ  -1

مشكلة الفقر بني  يف زايدة الطاقة اإلنتاجية للمجتمعات، ومعاجلة ، ولدورهاالعاَلَ ألهنا من أهم ركائز القطاع االقتصادي يف معظم دول 
 يف احلد من مشكلة البطالة. إسهامهاإىل  إضافةً ، سرةدخل الفرد واألم  د اجملتمع، وزايدةاأفر 
  خطوات إعداد اجلدوى االقتصادية ملشروع معني.ني ِّ ب -2
 السوق املستهدف، واملنافسني. عنو  مها املشروع،قد ِّ أو اخلدمة اليت يم  مجع املعلومات عن خصائص السلعة :سة السوقادر  -
ومدى  ،الثابتة األصولو اخلدمات األساسية فيه،  ومدى توافر ،حتديد موقع املشروع: والتنفيذية للمشروع اسة الفنية واهلندسيةر الد -

 حل اإلنتاج.اومر  ،اخلدمة بات إنتاج السلعة أومتطلر و عدات، املو  التاآلاحلاجة إىل 
 ادات الشهرية، وحساب الربحر اإلي ومعدل اإلنفاق الشهري، وتقدير تقدير التكاليف الكلية للمشروع،: اسة املالية للمشروعر الد -

 اض والسداد.مكانية االقرت إفر، و ااملتو  أس املالر الدخل للمشروع، والتمويل و  الشهري واإلمجايل، وعمل قائمة
 جدوى منه. أو البحث عن مشروع آخر أكثر ،تنفيذهاملشروع و ى ار جبدو ر اختاذ الق: املشروع النهائية خبصوص تاار ر التوصيات والق -
  اجلدوى االقتصادية لفطر احملار.ني ِّ ب -3
 .ادينارً  (85)  ر تكاليف مشروع إنتاج فطر احملار يف املدرسة أو املنزل بقدر تم 
 كغم من فطر احملار.  (50) حنور متوسط إنتاج هذا املشروع قدر يم 

 .داننري (4.5) حنومتوسط سعر الكيلو الواحد من فطر احملار 
 .ادينارً  (85)التكاليف الكلية للمشروع 

 امتوسط 
م
  :ة للمشروعتوقرعإليرادات الكلية امل

 .ادينارً  225= 4.5×  50 
 التكاليف -= اإليرادات الربح
 85 - 225= الربح
 .ادينارً  140= الربح

 .امالي   املشروع جمدٍ 
 من غذائهم. اجزءً  ألشخاص الذين ال يرغبون يف تناول اللحوم أبن يكون فطر احملارانصح ملاذا ي -4

 الربوتينات. ويه من نسبة عالية منملا ُي ؛ألن فطر احملار ذو قيمة غذائية عالية قريبة من اللحوم
  الفائدة االقتصادية من إنتاج مشتقات احلليب.بني ِّ  -5

 أو بيع الفائض منها. ،باهتاتلبية متطلر ، و سرةحتقيق عوائد مالية للم 
 اذكر أربًعا من مواصفات اجلودة للبنة العادية. -6

ة لوحاملميزة، و املالنكهة ، و عاديةالالرائحة و  ،من الطعم الغريب اخللوفيف، و اخلامضي احللطعم وا ،القوام املتماسك، ونعومة امللمس
  القليلة.

 االقتصادية؟ اسة اجلدوىر ما أمهية عمل د -7
 املشروع من عدمه. ار تنفيذر ذ قخَ تر ي م  اعليه مشروع، وبناءً  إنشاء أي ِّ من الركائز األساسية لتخطيط  دُّ عَ ت م 
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 .ر عليك أو على أسرتك عائًدا ماداي  ومن املمكن أن تد ،أن تنجح يف منطقتك ميمكِّن سهلةاقرتح أربعة مشروعات إنتاجية  -8
 وبيعها. اتر كسسواإل مشروع صناعة ا -
 اعة فطر احملار.ر مشروع ز  -
 وتزويد مقاصف املدارس هبا. ،مشروع إعداد معجنات -
 مشروع حمل جتاري. -

 .أمخرىاح مشروعات اقرت  حرية للطالب ،رتَ يم  مِحوظة:
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 الثالثة: األعمال التطوُّعية يف خدمة اجملتمع.  الوحدة 

  حصتان.: عدد احلصص                                                      .(1)عي األول: الّلعمل التطوُّ  الفصل

 اخلاصة: النتاجات 
 .يتطوُّعف مفهوم العمل العر ِّ يم  -1
 .يتطوُّعمبادئ العمل ال حوض ِّ يم  -2
 .يتطوُّعفوائد العمل ال يمبني ِّ  -3
 .ي يف املدرسة واجملتمعتطوُّعجماالت العمل ال حوض ِّ يم  -4
 .نفسه واآلخرين ي، وأثره يفتطوُّعالعمل ال يعي أمهية -5

 
 املفاهي  واملصطِحات:

ي، التعاون، القيم، املبادرة، جماالت تطوُّعي، مبادئ العمل التطوُّعي، التكافل، القيم اإلجيابية، التواصل، أشكال العمل التطوُّعالعمل ال
 القطاع الصحي، احلملة الطبية.ي، الرعاية الصحية، التثقيف الصحي، تطوُّعالعمل ال

 
 الّلعامة:إجراءات السالمة 
  لقدراتية املناسبة تطوُّعاختيار األعمال ال

م
 .عتطو ِّ الفرد امل

 
 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 :جوبة(األسئِة و األ) التدريس املباشر اسرتاتيجية

 :الطلبة على اآلتية األسئلة بطرح الفصلوضوع التمهيد مل -1
 ؟على قضاء حوائجهمذويه  يساعد أيُّكم -أ

 ثنا عن كيفية مساعدته لآلخرين؟د ِّ ُيم  أيُّكم -ب
 ؟تليب  طلبات اآلخرينما شعور، حني  -ج
  مساعدته يف املنزل؟ سرةيطلب إليك أحد أفراد األم هل  -د
 شراء حاجات البيت؟على  تساعد أسرتك أو جريانكهل  -ه
 ، ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منها على اللوح. الطلبة جاابتإل االستماع -2

 :(االستماع مثِث) النشط التّلعُّ  اسرتاتيجية

 .حمدد دور طالب ولكل ة،بطل ثالثة منها كل ٍ  يف ،جمموعات أربع إىل الطلبة توزيع -1

 :أييت كما اجملموعات على املهام توزيع -2
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 .يتطوُّعدراسة مفهوم العمل ال :األوىل اجملموعة -

  ي.تطوُّعالعمل ال مفهوم شرح ومهمته املتحدث، هو :األول الطالب* 

 األول الطالب على أسئلة طرح عن طريق وأنواعه يتطوُّعالعمل ال مفهوم توضيحومهمته  اجليد، املستمع هو: الثاين الطالب* 
 .   أكثر الفكرة لتوضيح (املتحدث)

 ويكون ،خريناآل الطالبني بني يدور ما وكتابة اجملموعة، يف هلزميلي راجعة تغذية تقدميومهمته  املالحظ، املراقب هو: الثالث الطالب* 
 .كذا مسري وذكر ،كذا أمحد ذكر لقد :فيقول ،هناور دَ  اليت املالحظات من مستفيًدا يقرأ دوره ُيني فعندما ؛ابملرجع أشبه

 ومناقشتها. يتطوُّعدراسة مبادئ العمل ال: الثانية اجملموعة -

  ي.تطوُّعمبادئ العمل ال شرحومهمته  املتحدث، هو: األول الطالب* 

 (املتحدث) األول الطالب على أسئلة طرح عن طريق يتطوُّعمبادئ العمل ال توضيحومهمته  اجليد، املستمع هو: الثاين الطالب* 
 .   أكثر الفكرة لتوضيح

 ويكون ،خريناآل الطالبني بني يدور ما وكتابة اجملموعة، يف هلزميلي راجعة تغذية ومهمته تقدمي املالحظ، املراقب هو: الثالث الطالب* 
 .كذا مسري وذكر ،كذا أمحد ذكر لقد :فيقول ،هناور دَ  اليت املالحظات من مستفيًدا يقرأ دوره ُيني فعندما ؛ابملرجع أشبه

 .ومناقشتها يتطوُّعدراسة فوائد العمل ال: الثالثة اجملموعة -

  ي.تطوُّعالعمل ال فوائد شرحومهمته  املتحدث، هو: األول الطالب* 

 (املتحدث) األول الطالب على أسئلة طرح عن طريق يتطوُّعالعمل ال فوائد توضيحومهمته  اجليد، املستمع هو: الثاين الطالب* 
 .   أكثر الفكرة لتوضيح

 ويكون ،خريناآل الطالبني بني يدور ما وكتابة اجملموعة، يف هلزميلي راجعة تغذية ومهمته تقدمي املالحظ، املراقب هو: الثالث الطالب* 
 .كذا مسري وذكر ،كذا أمحد ذكر لقد :فيقول ،هناور دَ  اليت املالحظات من مستفيًدا يقرأ دوره ُيني فعندما ؛ابملرجع أشبه

 .ومناقشتها يتطوُّعدراسة جماالت العمل ال: الرابعة اجملموعة -

  ي.تطوُّعالعمل ال جماالت شرحومهمته  املتحدث، هو :األول الطالب* 

 (املتحدث) األول الطالب على أسئلة طرح عن طريق يتطوُّعالعمل ال جماالت توضيحومهمته  اجليد، املستمع هو: الثاين الطالب* 
 .   أكثر الفكرة لتوضيح

 ويكون ،خريناآل الطالبني بني يدور ما وكتابة اجملموعة، يف هلزميلي راجعة تغذية ومهمته تقدمي املالحظ، املراقب هو: الثالث الطالب* 
 .كذا مسري وذكر ،كذا أمحد ذكر لقد :فيقول ،هناور دَ  اليت املالحظات من مستفيًدا يقرأ دوره ُيني فعندما ؛ابملرجع أشبه

  فيما بينهم. األدوار إىل تبادل أفراد كل جمموعةتوجيه  -3

  ملناقشته أفراد اجملموعات األمخرى؛ أمام أفراد جمموعته إليه لتوصر  ما كل جمموعة  رممقر ِّ  عرض -4
م
 عل ِّم.إبشراف امل

  تلخيص -5
م
 مث مناقشتهم فيها. ،اللوح على مث كتابتها الطلبة، نتائج عل ِّمامل
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 .الطلبة أداء تقومي -6

 :اسرتاتيجية التدريس املباشر )الضيف الزائر( 

 وجماالهتا. ،وفوائدها ،ية اليت تقوم هبا اجلمعيةتطوُّععن األعمال الاستضافة رئيسة مجعية خريية للحديث  -1

 ية.تطوُّعحلديث عن األعمال اليف أثناء اطرح الطلبة األسئلة على الضيف الزائر  -2

 تدريب الطلبة على صناعة املبادرات اخلريية . -3

 , وتقومي أداء الطلبة.   تلخيص األفكار -4

 
 

 
 

 
 :التكامل األفقي

  :الرأسيالتكامل 
 ، التعاون.الصف الرابع ،كتاب الرتبية املهنية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إضافية:مّلعِومات 
 .تطوُّعملي للام اليوم الع2005 كانون األول عام شهر اخلامس مناليوم ق على طلِّ فقد أم  ؛العاَلَ ي يف تطوُّعأمهية العمل الإىل ا نظرً 

 شائّلعة:أخطاء 
 وعدم معرفة ثوابه عند هللا. ،حداث أتثريإأو فقدان األمل يف قدرته على  ،يتطوُّععدم االقتناع أبمهية العمل ال -
 ية املناسبة للقدرات واألوقات.تطوُّعاألعمال العدم اختيار  -
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 عمل ورقة
 بطاقة إجناز

 
 ية اليت قمت هبا:تطوُّعامل بطاقة اإلجناز ابألعمال ال

 ة:يجناز يومبطاقة إ
   .................... .:املشرف      .................... .اسم الطالب:

 ملحوظات املطلوب إجنازه ما مت إجنازه العمل وقت العمل التاريخ اليوم
       السبت
       األحد
       اإلثنني
       الثالاثء
       األربعاء
       اخلميس
       اجلمعة

 ملحوظات:
........................................................................................................................

.................................................................................................................... .. 
 أسبوعية:جناز بطاقة إ 

       .................... .:املشرف       .................... .:اسم الطالب

 األسبوع
 التاريخ
 :من
 :إىل 

 ملحوظات املطلوب إجنازه ما مت إجنازه العمل وقت العمل

       األول
       الثاين
       الثالث
       الرابع

ملحوظات: 
........................................................................................................................

.................................................................................................................... .. 
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 الثالثة: األعمال التطوُّعية يف خدمة اجملتمع.        الوحدة

  حصتان.: عدد احلصص                                                      .(2عي )األول: الّلعمل التطوُّ  الفصل

 اخلاصة: النتاجات

 .يتطوُّععاون يف العمل اليستخدم مهارات الت -1
 .املدرسة واجملتمعية يف تطوُّعأعمال يشار، يف  -2
  ، ويفي يف اجملتمعتطوُّعأتثري العمل ال يعي -3

م
 نفسه. عتطو ِّ امل

 
 املفاهي  واملصطِحات:

 .التعلُّمث، تدوير النفاايت، احملمية، العمل بروح الفريق، صعوابت البيئة، التلوُّ 
 

 السالمة الّلعامة:تّلعِيمات الصحة و 
 .يتطوُّعواألجهزة املستخدمة يف العمل ال واألدوات لموادل صالحيةالو  تاريخال من دالتأكُّ  -
 .يتطوُّعاالستخدام يف العمل ال لدليل اَوفقً  املواد مع حبذر التعامل -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 :النشط )أعواد املثِجات( التّلعُّ اسرتاتيجية 

 :على النحو اآليت (أعواد املثلجات)بتطبيق اسرتاتيجية  الفصلوضوع التمهيد مل -1

 .كتابة أمساء الطلبة على أعواد املثلجات  -أ

  عواد يف علبة يشاهدها الطلبة مجيًعا.وضع األ -ب

  بدء -ج
م
 السؤال املطروح. بة عنعليه اإلجا لطالب الذي يظهر امسه يكون لزاًماالسحب العشوائي لعود مثلجات من العلبة، واعل ِّم امل

  استمرار -د
م
 احلايل.  لفصلاب السابق وربطه الفصلتهي من مراجعة السحب العشوائي للعواد حىت ينة عل ِّم يف عمليامل

 تعزيز الطلبة بعد االستماع لإلجاابت الصحيحة. -2

 (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

1-  
م
  .تنظيم فريق للعمل التطوُّعي(: 1 -3) تمرينالاملواد واألدوات الالزمة لتنفيذ  الطلبةو  عل ِّمجتهيز امل

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3
 .التمرين ذيتنف ، مث الطلب إىل أفرادهاجمموعات إىل الطلبة وزيعت -4
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 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

 

 

 
 شائّلعة:أخطاء 

يؤدي إىل عزوف   ؛ددم والشعور بصعوبة يف االندماج  مع اآلخرين والتعامل مع أانس جم  ،واخلجل االجتماعي ،ضعف الثقة ابلنفس
 عي.وُّ طيف العمل الت شاركةن املعكثريين 

 
 :التّلعُّ مصادر 

 :ممعل ِّملل
 م.2013(، 28-26(، ص )137(، العدد )14اجمللد )، ي: سّلعادة وإنسانية وهنضةتطوُّعالّلعمل ال الرشيد.آالء  -
 عي يف خدمة اجملتمع.عي للحديث عن أمهية العمل التطوُّ استضافة أحد العاملني يف جمال العمل التطوُّ  -

 :للطالب
 عي العاملة يف األردن.زايرة أحد مؤسسات العمل التطوُّ  -
 https://www.johud.org.jor البشرية: للتنمية اهلامشي األردين لصندوقاملوقع اإللكرتوين ل -
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 إضافية:مّلعِومات 
ي تطوُّعهللا الثاين من املؤسسات الرائدة يف العمل ال مؤسسة ويل العهد اليت أطلقها صاحب السمو امللكي األمري احلسني بن عبد دُّ عَ ت م 

 شباب قادر ألردن طموح"."يف مقولة: رؤيتها  لتمثر م، وت2015عام  ستأتسر  وقدعلى مستوى اململكة األردنية اهلامشية، 

https://www.johud.org.jor/
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 عمل ورقة

 يتطوُّعبطاقة جماالت الّلعمل ال
 
 :( هبا، وذلك على النحو اآليتتقوم) ية وجماالهتا اليت قمتتطوُّعد األعمال الحد ِّ 

 ي:تطوُّعال العمل بطاقة جماالت
        .................... .:املشرف        .................... .:اسم الطالب
وصف العمل  يتطوُّعجمال العمل ال يتطوُّعالعمل ال

 يتطوُّعال
 ملحوظات نسبة اإلجناز املطلوب إجنازه ما مت إجنازه

       
       
       
       

 ملحوظات:
........................................................................................................................

......................................................................................... ............................. 
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 وحدةال أسئِةإجاابت 
 ي.تطوُّعلعمل الاملقصود اب حوض ِّ  -1

 دونمن  املسؤولية لحتمُّ  يف لإلسهام ؛منه بدافع اخلدمة جملتمعه تقدمي هبدف طواعية إنسان أيُّ  يبذله الذي اجلهد: يتطوُّعال العمل
  يكون وقد .اجلهد املبذول لقاء مادي أجر عتوقُّ 

م
 .مؤسسة أو ،مجاعة أو فرًدا، عتطو ِّ امل

 .يتطوُّعاذكر أربعة من مبادئ العمل ال -2
  يؤديه جهد -أ

م
 .إلزام غري من ذايت بدافع عتطو ِّ امل

  عدم انتظار -ب
م
 مادي. لقاء أير  عتطو ِّ امل

 .اجملتمع يف أساسية حاجات سد ِّ  يف اإلسهام -ج
 .والثقافية الدينية الفرد معتقدات مع املبذول اجلهد هذا تعارض عدم -د
 ي.تطوُّعفوائد العمل ال  مخًسا منني ِّ ب -3
 .والتكافل التعاون عن طريق اإلنسانية اجملتمع صورة إظهار -أ

 .واألجر الثواب لكسب تطوُّعال يف ذلك مبا الدينية، القيم على احملافظة -ب
 .تواجهه اليت كالتاملش من والتقليل ،ابجملتمع النهوض -ج
 .أفضل بصورة الفراغ وقت استثمار -د
 اآلخرون. رهقد ِّ يم  بعمل القيام نتيجة ابلنفس الثقة -ه
 .ي مع ذكر مثال على كل جمال من جماالهتاتطوُّعد جماالت العمل العد ِّ  -4
 .اي   واجتماعاي  اقتصاد احملتاجة األسر مساعدة: االجتماعي اجملال -
 .للمحتاجني الصحية الرعاية تقدمي: الصحي اجملال -
 .زراعة األشجار مثل ،البيئية األنشطةيف  الفعلية املشاركة: البيئي اجملال -
 .يةم ِّ األم  انتشار نسبة من احلد: الرتبوي اجملال -
 .اذكر األعمال اليت قمت هبا لتقدمي خدمات ملدرستك، أو جمتمعك -5

 .اجلدران دهانو  الصغار، تعليمو  الزيتون،مثار  قطف يف واملشاركةاملدرسة،  تنظيفو  الشارع، قطع على األطفال مساعدة
 .هبا قام يةتطوُّع أعمال ذكر حرية للطالب ،رتَ يم  ملحوظة:

  على الفرد.ي تظهر آاثرها إجياابً تطوُّعد ثالاًث من فوائد العمل العد ِّ  -6
 .اآلخرين مع والتواصل التفاعل على اإلنسان زايدة مقدرة -أ

  لدى الفعال االجتماعي احلس تنمية -ب
م
 .نيعتطو ِّ امل

 .الفردية إىل النزوع من احلد -ج
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 ة إىل جماهلا املناسب.يتطوُّعف األعمال الصن ِّ  -7
 اجملال البيئي  .زراعة األحواض داخل ساحة املدرسة  -أ  
 اجملال االجتماعي تنظيم حركة املرور أمام مدخل املدرسة. -ب
 اجملال الرتبوي املسامهة يف تدريس الطلبة ضعاف التحصيل الدراسي. -ج 
 اجملال الصحي م.ابلدر ع التربُّ  -د
 اجملال االجتماعي .ةيتقدمي املساعدة للفراد الذين يعانون من إعاقة حرك -ه 
 اجملال االجتماعي توزيع املعوانت على الفقراء. -و
 اجملال البيئي قطف مثار الزيتون يف منطقتك. -ز
 اجملال االجتماعي االهتمام ابملرأة ومتكينها يف اجملتمع. -ح
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .الذات: التقومي املعتمد على اسرتاتيجية التقومي -

 .التقدير سملرم: أداه التقومي -

 .يتطوُّعالعمل العن الوحدة ما خيصُّ املفاهيم الواردة يف  يف: تقومي أداء الطلبة املوقف التقوميي -

ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     ي.تطوُّعح مفهوم العمل الوض ِّ أم  1

     ي.تطوُّع مبادئ العمل الني ِّ بأم  2

     ي.تطوُّعفوائد العمل الح وض ِّ أم  3

     ي يف املدرسة واجملتمع.تطوُّعز جماالت العمل الي ِّ مأم  4

     .ي يف اجملاالت املناسبةتطوُّع، يف العمل الشارِّ أم  5

     .ي يف خدمة جمتمعيتطوُّعالعمل التعاوين ال أعي أمهية 6

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) *          
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  .املهن: الوحدة الرابّلعة 

حصتان.عدد احلصص:  .                                                     (1: خياطة املالبس )األول الفصل  

 اخلاصة: النتاجات

 .اللحمةو ، ف مفهومي السداةيتعرر  -1

 يقارن بني بعض أنواع األقمشة املستخدمة يف اخلياطة.  -2

 يشرح بعض األدوات واألجهزة املستخدمة يف اخلياطة. -3

 .صحيحة صورةالقماش ب يقصُّ  -4

 .هتاوأجهز  ة عند استخدام أدوات اخلياطةالعاموالسالمة الصحة  تعليماتاعي ير  -5

 

 املفاهي  واملصطِحات: 

األقمشة  ة، نسيجياألقمشة الوبر  ، نسيجياألطلس ، النسيجياملربد القماش، السداة، اللحمة، النسيج البسيط، النسيج
ات اخلياطة، أدوات التأشري، طباشري التأشري، عجلة اخلياطة، ورق غوط، شريط القياس، املساطر، مقص  اد املضة، اللب  يالشبك

  .برتوانتالاخليوط، ماكينة اخلياطة، الداببيس، إبر اخلياطة اليدوية، الكشتبان،  الكربون امللون،
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 .واألدوات املستخدمة يف أعمال اخلياطة مراعاة نظافة املواد -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 :واألجوبة(األسئِة ), (الّلعرض التوضيحي) التدريس املباشر اسرتاتيجية

 , مث طرح األسئلة اآلتية على الطلبة:نواع من األقمشةبعرض صورة أل الفصلوضوع التمهيد مل -1

 ث ِّ ماذا ميم  -أ
م
 الصورة؟ح يف وضر ل الشكل امل

 ؟(أ)اخليوط الطولية يف الصورة ى سم  ماذا تم  -ب

 ؟(ب)اخليوط العرضية يف الصورة ى سم  ماذا تم  -ج
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 ؟(ب)الشكل  قاطع مع (أ)قاطع الشكل ماذا يمسم ى  -د

 ، ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منها على اللوح.الطلبة جاابتإل االستماع -2

 :جيكسو(؛ لقاء اخلرباء) النشط التّلعُّ اسرتاتيجية  

 م.، وتسمية كلٍ  منها اجملموعة األم غري متجانسة مخاسية توزيع الطلبة إىل جمموعات -1 

 .على كل جمموعة (5 -1البطاقات ) توزيع -2

اخلرباء  بطاقاتع يتوز مث  ،جمموعة اخلرباء ىسم  تم ، كل جمموعة من الطلبة الذين ُيملون الرقم نفسه جمموعة فرعيةإنشاء   -3
 :كما أييتعلى اجملموعات  

 .أقمشة منسوجة ابستخدام خيط واحد (:1) اجملموعة األوىل: بطاقة اخلبري -        

 .ة منسوجة ابستخدام خيطني أو أكثرأقمش (:2) لثانية: بطاقة اخلبرياجملموعة ا -        

 .أقمشة منسوجة (:3) اجملموعة الثالثة: بطاقة اخلبري -        

)من األداة األوىل إىل األداة املواد واألدوات املستخدمة يف أعمال اخلياطة  (:4) اجملموعة الرابعة: بطاقة اخلبري -        
                                        .بعة(االر 

األداة اخلامسة إىل األداة من املواد واألدوات املستخدمة يف أعمال اخلياطة )(: 5) اجملموعة اخلامسة: بطاقة اخلبري -       
 .الثامنة(

 دقائق. اقة اخلبري اخلاصة ابجملموعة يف عشرالطلبة على بط اط ِّالع -4

 حيث سيعمل على: ،ماألم  جمموعتهإىل كل طالب خبري عودة   -5

 يف اجملموعة األمم. هإىل زمالئ -من اجملموعات اخلبريةخبريًا ض هيف أثناء عمل -ات اليت اكتسبتها نقل املعلوم -

 يف هذه املعلومات. همناقشة أفراد جمموعت -

 يف اجملموعة األمم. هات والتساؤالت اليت يطرحها زمالؤ اإلجابة عن االستفسار  -

6-  
م
( دقائق لنقل خربته إىل أفراد اجملموعة، وتوضيح الالزم هلم، بدًءا خبرباء اجملموعة األوىل الذين 4عل ِّم كل خبري )منح امل

(، 2(، مث خرباء اجملموعة الثانية الذين أمسنِّدت إليهم َمَهمرة مناقشة بطاقة اخلبري )1أمسنِّدت إليهم َمَهمرة مناقشة بطاقة اخلبري )
 يمكمِّل بقية اخلرباء نقل خرباهتم، وتكتمل املوضوعات داخل اجملموعات األمم. وهكذا حىت

  مناقشة -7
م
 على اللوح. مث كتابتها، مث تلخيصها، إليها واتوصرلاملعلومات اليت  يف أهم ِّ  أفراد اجملموعات عل ِّمامل

 تقومي أداء الطلبة. -8

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 
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  .إعداد القماش للتفصيل :تمرينلالتنفيذ  الالزمة واألدوات املواد جتهيز -1

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3

 .التمرين تنفيذ إىل أفرادهاجمموعات، مث الطلب  إىل الطلبة توزيع -4

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

معل ِّم عملية القص ِّ إبشرافبدء د من تثبيت مسطرة القياس بزاوية قائمة مع طرف القماش قبل التأكُّ  -6
 .امل

 .تقومي أداء الطلبة يف أثناء العمل -7
 

  :مّلعِومات إضافية
 اآلتية: راحلملاملالبس ابخياطة  مترُّ  -

 .اخلياطة والتشطيب ،القص ،اختيار القماش ،رسم الباترون ،التصميم
 .خياطتهابعد  هاوضبط ،د عليها جلودة املالبسعتمَ اليت يم  همةعملية القص من املراحل امل دُّ عَ ت م  -
 

 شائّلعة:أخطاء 
يف  وخطأ ،كميات كبرية من القماشرفع   ؤدي إىلي ما ؛قص ِّ العملية بدء حتت القماش عند  من املقص ِّ  النصل العريضوضع 

   .القياسات
 

 :التكامل األفقي
  :رأسيالتكامل ال

 .، اخلياطةلصف التاسعا ،كتاب الرتبية املهنية -
 .لصف السابع، أشغال يدويةا ،كتاب الرتبية املهنية -
 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
 .م2015 ، مكتبة ومطبعة جذور، الدار البيضاء، اجلزائر،قواعد اخلياطة والتفصيل .دادي براهيمإ -
 استضافة إحدى العامالت يف جمال خياطة املالبس للحديث عن هذه املهنة. -

 :للطالب
 البس.املس فيها ختصص إنتاج يمدرر  ،أو مدرسة مهنية ،أو مصنع خياطة ،اصطحاب الطلبة لزايرة مركز التدريب املهين -
 لطالب.اج املالبس واجملاالت اليت يموف ِّرها لزايرة إحدى املدارس املهنية اليت تضم فرع االقتصاد املنزيل لالطالع على ختصص إنت -
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 ورقة عمل

 أنواع األقمشة

 يت:امل الفراغ مبا هو مناسب يف املخطط اآل

                

 
 

 

 

 

 

 

 

  

•............................................ 
•............................................ 

 أقمشة منسوجة ابستخدام خيط واحد

 (.اجلينز العادي)النسيج املربدي •
•.................................... ........................................... 

•............................. 
 

•............................ 

 
 أقمشة غري منسوجة
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 ورقة عمل

 عمال اخلياطةأب اخلاصةاملواد واألدوات والتجهيزات 

 يت:امل الفراغ مبا هو مناسب يف املخطط اآل

 

 
 

 

 

 

 

  

املواد واألدوات واألجهزة 
 املستخدمة يف اخلياطة

........... 

............... 

........... 

 أدوات التأشري ..........

.......... 



87 
 

 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .: التقومي املعتمد على األداءاسرتاتيجية التقومي -

 .التقدير سملرم: أداه التقومي -

 إعداد القماش للتفصيل. : تقومي أداء الطلبة يف أثناءاملوقف التقوميي -

ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     الصحة والسالمة العامة. تعليماتيراعي  1

     زمة للعمل.الجيهز املواد واألدوات ال 2

     .مستوٍ  يمسو ي حافات القماش بشكل 3

     .القماش ببطء من مكان اخليط املسحوب قصُّ ي 4

يعيدها إىل مكاهنا  ، مثمناسبةصورة األدوات اليت استخدمها بف نظ ِّ يم  5
 املخصص.

    

     دون اإلسراف يف املاء.من يغسل يديه ابملاء والصابون  6

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) *          
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  .املهن: الوحدة الرابّلعة 

حصتان.عدد احلصص:  .                                                     (2املالبس ): خياطة األول الفصل  

 :النتاجات اخلاصة

 انت مالبس الصالة.كو ِّ مم  فيتعرر  -1

 .خييط مالبس من دون رسم خمططات -2

 .سرةيف زايدة دخل األم  إسهامهو  ،قيمة العمل اليدوي يمدرِّ، -3

 املفاهي  واملصطِحات: 

  .الرأس، الور،، حاشية القماشغطاء 
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 .حبذر استخدام أدوات اخلياطة -
 ماكنة اخلياطة. عند استخدامصحيحة جلسة اجللوس  -
 دون اإلسراف يف املاء.من غسل اليدين ابملاء والصابون بعد االنتهاء من العمل،  -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 :النشط )أعواد املثِجات( التّلعُّ اسرتاتيجية 

 :على النحو اآليت (أعواد املثلجات)بتطبيق اسرتاتيجية  الفصلوضوع التمهيد مل -1

 .كتابة أمساء الطلبة على أعواد املثلجات  -أ

  عواد يف علبة يشاهدها الطلبة مجيًعا.وضع األ -ب

  بدء -ج
م
السؤال  بة عنعليه اإلجا طالب الذي يظهر امسه يكون لزاًمالالسحب العشوائي لعود مثلجات من العلبة، واعل ِّم امل
 املطروح.

  استمرار -د
م
 احلايل.  لفصلاب السابق وربطه الفصلتهي من مراجعة السحب العشوائي للعواد حىت ينعل ِّم يف عملية امل

 تعزيز الطلبة بعد االستماع لإلجاابت الصحيحة. -2
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  :الكنز(خريطة ) النشط التّلعُّ  اسرتاتيجية

 الطلبة إىل جمموعتني. توزيع -1

 لكنز.سؤال يساعد على إجياد ا منها كل ٍ   ، وأهنا حتوي حمطات، يفخريطة الكنز بفكرةلطلبة تعريف ا -2

 احملطات يف أرجاء املشغل: توزيع -3

 انت مالبس الصالة؟  كو ِّ ما مم احملطة األوىل:  -        

 ؟املفضلة ملالبس الصالة األقمشة أنواعما احملطة الثانية:  -         

 ؟          الغامق القماش قماش الفاتح أمال :خلياطة مالبس الصالة فضلأهما أيُّ احملطة الثالثة:  -          

 لكنز.حمطة من احملطات املؤدية إىل ااألسئلة يف كل  أفراد كل جمموعة إجاابتن يتدو  -4

 حتصل على الكنز. ،وجتيب عن األسئلة إجابة صحيحة ،اجملموعة اليت تنهي أواًل  -5

معل ِّم -6
 اجملموعة الفائزة.  تعزيز امل

 على اللوح. كتابة الصحيح منهامث   ،السابق لفصلاحلايل اب الفصلومناقشتها لربط  ،االستماع إىل إجاابت الطلبة -7

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

 .خياطة مالبس الصالة: لتنفيذ التمرين الالزمة واألدوات املواد جتهيز -1

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3

 .التمرين تنفيذ جمموعات، مث الطلب إىل أفرادها إىل الطلبة توزيع -4

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

 

 شائّلعة:أخطاء 
 القماش. عدم اختيار اخليوط املناسبة لقطع

 

 :التكامل األفقي
  :رأسيالتكامل ال

 .، اخلياطةلصف التاسعا ،كتاب الرتبية املهنية
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 :التّلعُّ مصادر 
 م.2004ان، ، مكتبة اجملتمع العرّب، عم  اخلياطةمبادئ يف  .غيثخلود  -

 :للطالب
 م.2001 ان،، دار املناهج للنشر والتوزيع، عم  األانقة لتّلعِي  التفصيل واخلياطة .حممودعبد الكرمي  - 
 .مزيد من عمليات خياطة املالبس لالطالع على منطقة السكنزايرة أحد مصانع األلبسة القريبة من  -



91 
 

 الفصلإجاابت أسئِة 
 د مخًسا من األدوات املستخدمة يف اخلياطة.عدر  -1 
   .الداببيس -ه   .أدوات التأشري -د  .مقص ات اخلياطة -ج  .املتنوعةاملساطر  -ب  .القياس طشري -أ

  :املفقودة (، مث جد الكلمة، قطراي  ا، عموداي  اآلتية يف املربعات أدانه )أفقي   احبث عن إجاابت العبارات -2

 تريكوة ينوع من األقمشة ميتاز ابملطاط –أ 

 خيطنيخياط مريول املطبخ من أقمشة منسوجة ابستخدام  -ب

 خمططات ختاط مالبس الصالة من دون  -ج

 البسيطنوع من أنواع اخليوط املنسوجة ابستخدام خيطني  -د

 ادلبم  أقمشة غري منسوجة -ه

  . متوسطك سمم  ل استخدام قماش أبيض يف خياطة مالبس الصالة ذي فضر يم  -و

  . التنظيفغرز اخلياطة إبحدى  افاتف حنظر تم  -ز

  . جسرر يم  مث ،اجلنب ابستخدام الداببيسخط ت ثبر يم  -ح

 .  لثنية الذيل عند أخذ قياس تنورة مالبس الصالةس   (6) ل زايدةفضر يم  -ط

 .اطمط   :الكلمة املفقودة
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .: التقومي املعتمد على األداءاسرتاتيجية التقومي -

 .التقدير سملرم: أداه التقومي -

 : تقومي أداء الطلبة يف أثناء خياطة مالبس الصالة.املوقف التقوميي -

ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     الصحة والسالمة العامة. تعليماتيراعي  1

     زمة للعمل.الز املواد واألدوات اله ِّ جيم  2

     أيخذ قياسات القماش الالزم ابستخدام شريط القياس. 3

     ه.يقصُّ مث  ،قماش مالبس الصالة دُّ عِّ يم  4

     خييط مالبس الصالة.  5

يعيدها إىل مكاهنا  ، مثمناسبةصورة ف األدوات اليت استخدمها بنظ ِّ يم  6
 املخصص.

    

     دون اإلسراف يف املاء.من يغسل يديه جيًدا ابملاء والصابون  7

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) *          
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  .املهن: الوحدة الرابّلعة

حصتان.عدد احلصص:                                                         (.1الثاين: أعمال الدهان ) الفصل  

 :النتاجات اخلاصة

 . املواد واألدوات املستخدمة يف أعمال الدهان يتعررف -1 

 .واجلداران سطوحيقارن بني أنواع الدهاانت املستخدمة يف دهان ال -2

 .نظافتها ومجاليتهااحملافظة على و  ،اجلدران سطوحأمهية الدهان يف محاية يعي  -3

 

 املفاهي  واملصطِحات: 

  ة.يالدهاانت الزيت، ةيالدهاانت املائ، لفائف البالستيك الشف اف، فرد الرش ِّ ، املشحاف، احلف ِّ  ورق ،حجر احلف ِّ 
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 لدهان.واألدوات املستخدمة يف أعمال ا مراعاة نظافة املواد -
 لدهان. العامة عند إضافة املذيب إىل ا الصحة والسالمةتعليمات مراعاة  -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 :)تيك اتك توك( النشط التّلعُّ اسرتاتيجية  

القائمة على اللعب (, تيك ت، تو،)وطرح أسئلة ابستخدام اسرتاتيجية  ،السابق الفصلمبراجعة  الفصلوضوع التمهيد مل -1
 اجملموعات.بني 

 
  جتهيز -2

م
 . أللوانا، وجتهيز أقالم متعددة لوحة اللعب برسم املربعات على الورق عل ِّمامل

  (.x) أتخذ الرمز الثانيةو  ،(o) أتخذ الرمز األوىل ؛الطلبة إىل جمموعتني توزيع -3
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 اختيار  -4
م
 السابق. الفصلمن عليه طرح سؤال عشوائي ا، مث من كل جمموعة  اطالبً  عل ِّمامل

 جمموعتها على اللوحة.ا إىل إجابة صحيحة تضيف رمزً  اجملموعة اليت جتيب أواًل  -5

 ة يطرح فيكل مرر يف   -6
م
 ال خط  شك ِّ تم  ؛ لكيالخرىاجملموعة األم  سريًعا قبل اإلجابة ، حتاول إحدى اجملموعتنيسؤااًل  عل ِّمها امل

 .رمزهاب

 . أكان أفقي ا، أم رأسي ا، أم عموداي   سواء ؛برمزها خط ال أواًل كمِّ تم  اجملموعة الفائزة هي اليت -7

8-  
م
  السابق. لفصلاحلايل اب الفصل عل ِّمربط امل

 (:الكتاب املدرسيالّلعمل يف ) التدريس املباشراسرتاتيجية 
  ، مث توزيع املهام عليها على النحو اآليت: جمموعات مخس الطلبة إىل توزيع -1

  .املواد اخلاصة ابلتجهيزدوات و األاألوىل: عرض موجز عن اجملموعة 
  لدهان.اب اخلاصة دواتاألو  املواد الثانية: عرض موجز عن اجملموعة
 .الدهان ساعدة يف أعمالامل دواتاألو  املوادالثالثة: عرض موجز عن  اجملموعة
 ة.يمعدات الوقاية الشخصالرابعة: عرض موجز عن  اجملموعة
 .خرطوم التوصيلن مرابط عاخلامسة: عرض موجز  اجملموعة

 .املوجودة يف مشغل الرتبية املهنية ، وبعض األدواتالطلبة ابملعلومات والصور الواردة يف الكتاب املدرسي استعانة -2
 .، مث كتابتها على اللوحجتلخيص النتائمث  ؛ ملناقشته،اجملموعات أمام بقية لت إليهعرض كل جمموعة ما توصر  -3

 (:تدريب الزميل) التّلعاوين التّلعُّ اسرتاتيجية 
معل ِّم تنفيذ -1

 .لوانج األمرسم ملز  ةر زاي :(4-4النشاط ) امل
  .النشاط على تنفيذ لتدريب زمالئهم متميزين اختيار طلبة -2
 .الطلب إىل مجيع الطلبة تنفيذ النشاط -3
  .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو متابعة الطلبة يف أثناء تنفيذ النشاط،  -4
  .تقومي أداء الطلبة -5

 (:اسرتاتيجية التدريس املباشر )أوراق الّلعمل

 .جمموعاتإىل توزيع الطلبة  -1

 .ورقة العمل تزويد كل جمموعة بنسخة من -2

  عن سؤال ورقة العمل. اإلجابة توجيه أفراد اجملموعات إىل كيفية -3

 هناية احلصة. حىت ألوراقليهم االحتفاظ ابإالطلب مث  ،يف كل جمموعة الطلبة إلجاابت االستماع -4

 .ئهمتقومي أدامث  لوح،على ال منها الصحيح مث كتابة يف إجاابهتم، مناقشة أفراد اجملموعات -5
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 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
  .م2010ان، ، عم  املرشد يف أعمال الدهان .حسن آمال -
 استضافة أحد العاملني يف جمال الدهان للحديث عن مهنة الدهان. -

 :للطالب
 .م2010ان، ، عم  أعمال الدهان .إبراهيمأمحد  - 
 .منطقة السكنزايرة أحد مصانع الدهاانت القريبة من  -
 

 

 

  

 :التكامل األفقي
  :التكامل الرأسي

 أعمال الدهان. ، الثامنلصف ا ،كتاب الرتبية املهنية -
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 ورقة عمل

 واجلدران سطوحدهان الاملستخدمة يف أنواع الدهاانت 

 اجلدول اآليت: امل الفراغ مبا هو مناسب يف
 

 

 

  

الدهاانت أنواع الرق  املذيبة املادة   املزااي 

1  
 الدهاانت املائية

 

 
………….... 

 

................................ 
................................ 

................................ 
2 

…………….. 
 .ابلدهاانت املائية أغلى مثًنا مقارنةً  ......………… 
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .: املالحظةاسرتاتيجية التقومي -

 .قائمة الرصد :أداة التقومي -

 .أبعمال الدهانق ما يتعلر  مي معرفة الطالب يفو تق :التقوميياملوقف  -

ر الرق   األداء ممؤشم 
 التقدير*
 ال نّلع 

    لدهان.بتجهيز ا املواد اخلاصةو  دواتاألد عد ِّ يم  1
   لدهان.اب املواد اخلاصةو  دواتاأل ي ِّزميم  2
   الدهان. أعمال يف ساعدةاملواد املو  دواتاأليذكر  2
   ة.يالشخص الوقاية معدات يمبني ِّ  3
    واجلدران. سطوحاملستخدمة يف دهان الح أنواع الدهاانت وض ِّ يم  4
    .ف ِّ اجلدران بورق احل ف ِّ ح أمهية حوض ِّ يم  5

 .(0: )ال  .(1: )نعم*          
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  .املهن: الوحدة الرابّلعة

حصتان.عدد احلصص:                                                         (.2الثاين: أعمال الدهان ) الفصل  

 :النتاجات اخلاصة

 .ز اجلدران لعملية الدهانه ِّ جيم  -1

 .واجلدران سطوحالشركة الصانعة قبل البدء بدهان ال ادة الدهان ابلنسب اليت حدردهتاف مف ِّ خيم  -2

 .عجلة الدهانو يدهن اجلدران ابستخدام الفرشاة العادية،  -3

 .واجلدران سطوحوصبغ ال ،حتضري الدهانأثناء يف الصحة والسالمة العامة  تعليماتيراعي  -4

 املفاهي  واملصطِحات: 

  التنعيم.
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

ارة نظ  اللوجه، و وغطاء الرأس، وكمامة اازين، والقف   املهين، العمل ؛ ابرتداء زيالصحة والسالمة العامة تعليماتمراعاة  -
 .أثناء العمل ابلدهانيف  الشف افة

 دون اإلسراف يف املاء.من غسل اليدين ابملاء والصابون بعد االنتهاء من العمل،  -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

ِم  التّلعُّ  اسرتاتيجية  ورات(:النشط )الب

 ا.مسً ا كل جمموعةمنح  جمموعات، و  توزيع الطلبة إىل أربع -1

  أعدرها ا ألحد األسئلة اليتجمموعة رقمً كل أفراد   اختيار -2
م
 . سلًفا عل ِّمامل

3-  
م
 .اجملموعةأفراد السؤال على  عل ِّمطرح امل

  ورات احملددة سلًفاالبل   ا منأو عددً  ،ورةاجملموعة اليت جتيب إجابة صحيحة أتخذ بل   -4
م
 . والطلبة عل ِّمابالتفاق بني امل

 ورات.اجملموعة اليت جتمع أكرب عدد من البل   تعزيز -5

 :األسئِة واألجوبة() املباشر التدريساسرتاتيجية 

 :الطلبة على اآلتية األسئلة بطرح الفصلوضوع التمهيد مل -1
  ا؟جديدً كان البناء   يف حال سطوحاجلدران والمىت تمدَهن  -أ 
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 فراشي دهان األملشن والزيت؟ لغسَ تم مباذا  -ب

 ؟ائق دمج األلوانما طر  -ج

 كتابة الصحيح منها على اللوح.، ومناقشتها، مث  الطلبة جاابتإل االستماع -2

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

 عرض  -1
م
  عل ِّمامل

م
 .الصفدهان ة مبهارة تعل ِّقاملعلومات النظرية امل

  تنفيذ -2
م
 .املدرسي يف الكتابكما  هاوتوضيحكل خطوة شرح  مع  ،الصفخطوات دهان  عل ِّمامل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة إىل أحدالطلب  -3

 .تنفيذ التمرين الطلب إىل الطلبة -4
 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

 
 

 إجاابت األسئِة الواردة يف احملتوى

 :قضية لِمناقشة

 .كممعل ِّمانقش ذلك مع زمالئك إبشراف  ؟ة فقطيمجالهل جترى عملية الدهان ألغراض 

  :وإمنا توجد أسباب أمخرى لذلك، هي ،جترى عملية الدهان ألغراض مجالية فقطال  ،ال -
 . سطوحتنظيف التسهيل عملية  -أ

 . املتنوعةخلارجية ا العواملاحلماية والوقاية من أتثري  سطوحمنح ال -ب
 . اللون فاتح اصة إذا كان الدهانخبو  ،أفضل صورةب نتشار الضوءا -ج
 سب الطلب.حبملس أأو  ا،خشنً  املمسً  سطوحال منح -د

 

 

 شائّلعة:أخطاء 
 .ب ال يتناسب مع نوع الدهاناستخدام مذي 

 :التكامل األفقي
  :التكامل الرأسي

  أعمال الدهان.، الثامنلصف ا ،كتاب الرتبية املهنية -
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 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
  .م2010ان، ، عم  املرشد يف أعمال الدهان .حسن آمال -

 :للطالب
 .م2010 ان،، عم  عمال الدهانأ .براهيمإأمحد   - 
 زايرة أحد احملالت اليت تبيع الدهاانت لالطالع على أنواع الدهاانت واستخداماهتا. -
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 الفصلإجاابت أسئِة 
 .الدهان أعمالاملستخدمة يف  املوادد مخًسا من عد ِّ  -1 
 ورق الصحف. -ه   .املعجونة اجلاهزة -د  .لفائف البالستك الشف اف -ج  .الورق الالصق -ب .الدهان -أ

 أعمال الدهان.املستخدمة يف األدوات من  أربًعاد عدر  -2

 مصدر هلب. -د  .املشحاف -ج  .ورق احلف ِّ  -ب .حجر احلف ِّ  -أ

 الدهان؟ ملاذا تستخدم املعجونة قبل البدء بعمليات -3

 .ة الدهانيلضمان جودة عملو  غري املستوية؛ كي تصبح مستوية، سطوحلتعبئة ال

 .ح ثالثة أوجه للمقارنة بني الدهان املائي والدهان الزييتوض ِّ  -4

 الدهان الزييت الدهان املائي وجه املقارنة الرق 
 .التنر، النفط، الكاز .املاء :املادة املذيبة 1
 .ياملائ ليجف مقارنًة ابلدهان طولا أوقتً ُيتاج  سريًعا.جيف  :سرعة اجلفاف 2
 .ياملائ أغلى مثًنا مقارنًة ابلدهان .أقل مثًنا من الدهان الزييت :السعر 3
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .: التقومي املعتمد على األداءاسرتاتيجية التقومي -

 .التقدير سملرم: أداه التقومي -

 .الصفهان د: تقومي أداء الطلبة يف أثناء املوقف التقوميي -

ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     الصحة والسالمة العامة. تعليماتيراعي  1

     زمة للعمل.الز املواد واألدوات اله ِّ جيم  2

     .ُيف اجلدران حبجر احلف ِّ لتسوية السطح 3

     .سطوح ملساء وانعمةال بورق احلف ِّ اخلشن جلعلجلدران ا ُيفُّ  4

     . وميسحها جيًدا ابملاء ،ف األرضياتنظ ِّ ف اجلدران من الغبار العالق ابملكنسة، ويم نظ ِّ يم  5

     .ن من قبلدهَ إذا َل يم  ييدهن السطح بوجه أساس مائ 6

     .غري املستوية سطوحيفرد املعجونة اجلاهزة ابستخدام املشحاف لتعبئة ال 7

     الشركة الصانعة. النسب اليت حدردهتا َوفقملاء يف الوعاء ابخيلط دهان األملشن  8

     أعلى إىل أسفل.يدهن السقف ابستخدام الرول، مث يدهن اجلدران من  9

. ،ابستخدام الفرشاة املناسبة يدهن زوااي الغرفة واحلافات 10      ويرتكه حىت جيفر

تقان والدقة من جفاف الوجه األول، مراعًيا اإلد واجلدران بعد التأكُّ  سطوحر عملية الدهان للكر ِّ يم  11
 يف العمل.

    

     يعيدها إىل مكاهنا املخصص. ، مثمناسبةصورة ف األدوات اليت استخدمها بنظ ِّ يم  12

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) *
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 وحدةأسئِة الإجاابت 
 اذكر اثنني من استعماالت األقمشة املنسوجة خبيط واحد. -1

  .صناعة املالبس الشتوية -أ

  .صناعة مفارش الطاوالت -ب

  :قارن بني األقمشة املنسوجة ابستخدام خيطني واألقمشة غري املنسوجة من حيث -2

 األقمشة غري املنسوجة األقمشة املنسوجة ابستخدام خيطني وجه املقارنة الرق 
على هيئة  ها مع بعضبعض تتداخل اخليوط طريقة النسج: 1

 حلقات.
 خيوط معزولة من دون عمليات نسج.

صناعة املالبس واملفروشات أبنواعها  :االستعماالت 2
 املختلفة.

،  ناديل، واملفوط التنظيف، و أقمشة البطانة
 ناشف.وامل

 اذكر استخدامات األدوات اآلتية: -3

 : صابون التأشري -أ

 نقل العالمات إىل القماش.

 :الكشتبان -ب

 أثناء التسريج واخلياطة.يف على إدخال اإلبرة يف النسيج بسرعة  املساعدة -

 محاية األصابع من وخز اإلبر. -

 :شريط القياس -ج

 أخذ القياسات.

 ل ما أييت:عل ِّ  -4

 أخذ القياس.سم على طول تنورة مالبس الصالة عند  (6زايدة ) -أ

 . عمل ثنية لذيل تنورة الصالةل -
 منًعا لتنسيل القماش. -

 .عدم رفع القماش أثناء القص ِّ  -ب

 القياس الصحيح واملطلوب. ر يفؤث ِّ ما يم ؛ ض للمطاطيةأو يتعرر  ،القماش لكيال يشد -
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   .لحصول على قماش مقصوص خبط مستقيمل -

 عند هناية طرف تنورة مالبس الصالة. أمخرى ثين القماش للداخل، مث ثنيه مررة -ج

 إلدخال املطاط.

 الدهان من األعمال التكميلية للبناء. دُّ عَ ي م  -د

 ة.يواجلدران من العوامل البيئ سطوحمحاية ال -

 .إكساب السطوح واجلدران املظهر اجلمايل -

 استخدام أنواع جيدة من الفراشي يف الدهان. -ه

 تسهيل العمل. -

 ة الدهان.يعمل ضمان جودة -

 اخلشن. اجلدران بورق احلف ِّ  حفُّ  -و

 سطوح ملساء وانعمة.ال جعل

 ومن اليمني إىل الشمال. ،من األعلى إىل األسفل تكون حركة اليد يف أعمال احلف ِّ  -ز

 حلماية العني من الغبار املتساقط.

 قبل مرور شهر على األقل من أعمال القصارة. سطوح عدم دهان اجلدران واليتعنير  ،يف حال البناء اجلديد -ح

 ص من الرطوبة.والتخلُّ  ،د من جفافهاللتأكُّ 

 .الدهان املائيو  ،الدهان الزييت واجلدران؟ سطوحاملستخدمة يف صبغ الأنواع الدهاانت ما  -5

 ر إجابتك.ما نتيجة عدم متابعة صيانة األسقف واجلدران بدهاهنا يف املنازل يف الوقت املناسب؟ فس ِّ  -6

 قات يصعب معاجلتها بعد ذلك. تشقُّ  حدوث -

 . تشويه منظر املنزل -
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 لثايناجلزء ا
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 .سرةالوحدة اخلامسة: إدارة املوارد املالية للم  

.عدد احلصص: حصتان .                                               (1امليزانية املالية للمسرة ) :األول الفصل  

 :النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم امليزانية.يتعرر  -1

 .سرةف أبواب اإلنفاق يف األم يتعرر  -2

 .سرةُيصر إيرادات األم  -3

 هم األسس اليت جيب مراعاهتا عند التخطيط لوضع ميزانية مالية منزلية.أح وض ِّ يم  -4

 .سرةأمهية امليزانية املالية للم  يمبني ِّ -5

 واملصطِحات:املفاهي  

 ، الدخل، أبواب اإلنفاق، اإليرادات، املصروفات الشخصية واالجتماعية.سرةامليزانية املنزلية للم  

 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 ة إلدارة دخلها ونفقاهتا. ية بوضع ميزانيأمورها املال سرةاألم  إدارة

 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 )مّلعرض التجوال(:  النشط التّلعُّ اسرتاتيجية 

 .جمموعة لكل رممقر ِّ  تعينيو  ،ربع جمموعاتأإىل  الطلبة توزيع -1

 .سب عدد اجملموعاتحب الفصلفقرات توزيع  -2

 كما أييت:  فيها تلخيص أهم األفكارمث  ،احملددة عن طريق الكتابة والرسم اتشرح الفقر  اجملموعات الطلب إىل أفراد -3 

 تهما.ومناقش ،، ومفهوم الدخلسرةدراسة مفهوم امليزانية املالية للم  اجملموعة األوىل:

 تها.ومناقش ،سرةاجملموعة الثانية: دراسة أبواب األنفاق يف األم 

 ذلك. مناقشةمث  ،عداد ميزانية مالية منزليةإأمهية : دراسة اجملموعة الثالثة



107 
 

 تها.مناقشمث  ،سرةاجملموعة الرابعة: دراسة أسس ختطيط امليزانية املالية للم 

 العصف الذهين الشفوي والكتاّب. عن طريقاألفكار  مناقشة أفراد كل جمموعة -4

ل الصف إىل معرض حبيث يتحور  ،ق على احلائط جبانب اجملموعةعلر ليه يف ورقة تم إ والاجملموعات ما توصر أفراد ن يتدو  -5
 عمال اجملموعات.أل

  ملناقشته أفراد اجملموعات األمخرى؛ أمام أفراد جمموعته إليه لتوصر  ما كل جمموعة  رممقر ِّ  عرض -6
م
 .عل ِّمإبشراف امل

 .خرىار من اجملموعات األم للزو   تهأعمال جمموع وشرح ممقر ِّر اجملموعة ،املعرض اجملموعات يف جتوُّل أفراد -7

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو ، أفراد اجملموعات تعزيز -2

 :(القبّلعات الست) التّلعاوين التّلعُّ اسرتاتيجية 

 .سرةعمل ميزانية للم : (1-5نشاط )اللتنفيذ  طلبة إىل ست جمموعات غري متجانسةال توزيع -1

 .خرىاجملموعات األم  لوهنا عن ألوان قبعات خمتلف اتكل جمموعة قبع  ارتداء أفراد -2

3-  
م
  الفصلموضوع  عل ِّمطرح امل

م
 :لتفكري حبسب لون القبعة كما أييتلق العنان طلِّ يم  على حنوٍ  ،سرةبعمل ميزانية للم  تعل ِّقامل

 احلقائق عن امليزانية املنزلية. مث جتمعاجملموعة األوىل: ترتدي القبعة البيضاء،  -

 .سرةاألم  يف أثرهو نفاق سلبيات اإلسراف يف اإل عن مث تتحدثاجملموعة الثانية: ترتدي القبعة السوداء،  -

 .سرةعداد ميزانية مالية للم إأمهية  عن مث تتحدثالثة: ترتدي القبعة الصفراء، اجملموعة الث -

وسلبيات ، قيمة االدخار ممظهِّرةً  ،اجلوانب العاطفية واملشاعرأمهية  عن مث تتحدثاجملموعة الرابعة: ترتدي القبعة احلمراء،  -
 )الكماليات(. نفاق على احلاجات الثانويةاإل

 ق لالدخار.ائعداد طر إو  ،نفاقمقرتحات لتطوير ترشيد اإل مث تمقد ِّماجملموعة اخلامسة: ترتدي القبعة اخلضراء،  -

 .الفصل يفا استفاد منه الطلبة م  عخريطة ذهنية  مث تمعِّدُّ ترتدي القبعة الزرقاء، اجملموعة السادسة:  -

 .لتبادل األفكار اكافيً  اوقتً  أفراد اجملموعات منح -4

معل ِّم.الطلبة جاابتإل االستماع -5
 ، ومناقشتها إبشراف امل

 يلخت -6
م
 .لوحهم أفكار اجملموعات على الأ، مث كتابة الفصلموضوع  عل ِّمص امل
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 :مّلعِومات إضافية

 :سرةدراسة ميزانية األم  مراعاة ما أييت عند سرةاألم  رب ِّ  يتعنير على

 الزمنية. درةامل -

 املال. منالتوازن بني الصادر والوارد  -

 املرونة.و  ،الواقعية يف الصرف -

 .خرباهتم واالستفادة من ،خريناستشارة اآل -

 .صوصهبذا اخل ةسر األم توصيات  -

 

 إجاابت األسئِة الواردة يف احملتوى
 :قضية لِمناقشة 
فراد جمموعتك، مث اعرضه أمام زمالئك إبشراف مع أ انقش هذا القولسر كافة. وضع منوذج اثبت للميزانية املالية تتبعها األم  ميمكِّنال 

 .ممعل ِّمك
سر، وحاجاهتا، ومطالبها، منها: اختالف أهداف األم  ،ةدر ألسباب عِّ  ؛سر كافةوضع منوذج اثبت للميزانية املالية تتبعها األم  ميمكِّنال   

 .كلٍ  منها  سر ودخلواالختالف املتباين يف حجم األم 
 

 شائّلعة:أخطاء 
نفاق ما يف اجليب إإسراف و  من ؛ ملا يف ذلكوتستميل النفس ،اليت ختدع البصر مهيةالتخفيضات واإلعالانت الو  خلفاالجنراف عدم 
 .أشياء غري ضروريةعلى 
 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل

 م.2013 ،أمهية التخطيط املايل يف االستقرار األسري ،إبراهيم العبيدي    - 
  :للطالب

 .م2002 ان،دار الشروق، عم   ،اقتصادايت األمسرةمين مزاهرة وآخرون، أ   -
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 :التكامل األفقي
  .كتاب الثقافة املالية، الصف العاشر، سلوكات مالية غري مسؤولة -

 :التكامل الرأسي
 .كتاب الرتبية املهنية، الصف التاسع، احملاسبة-
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 .سرةاملوارد املالية للم  الوحدة اخلامسة: إدارة

.عدد احلصص: حصتان .                                               (2امليزانية املالية للمسرة ) :األول الفصل  

 :النتاجات اخلاصة

 صحيحة. صورةميزانية مالية منزلية ب دُّ عِّ يم  -1

 .سرةح كيفية معاجلة عجز امليزانية املالية للم وض ِّ يم  -2

 عداد امليزانية.إحتقيقها عند إىل ي األهداف أو احلاجات اليت يصبو يراع -3

  سرته.يعي أمهية أعداد ميزانية لنفسه وأم  -4

 املفاهي  واملصطِحات:  

 البياانت املالية، النفقات الشهرية، ترشيد االستهال،، االدخار، االستدانة. يزانية،املعجز 

 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 .جلسة صحيحة املقعد علىاجللوس 

 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

  متهيد -1
م
 .سرةة للم يإعداد ميزانية مال :(1-5تمرين )ال، بشرح كيفية تنفيذ الفصلوضوع مل عل ِّمامل

2-  
م
 :، مثللتمرينملا ورد يف هذا امشاهبة  مسائل على الطلبة عل ِّمطرح امل

 650مقداره  راتبب يف مؤسسة حكومية األب ويعمل ،، يسكنون يف بيت مستأجرفرادن عائلة أّب رامي من مخسة أتتكور  
،دينارً  ، 470راتبها يبلغ و  ،م موظفة يف شركة خاصةسيارة لالستعمال الشخصي، واألم  لديهو  ا شهراي  م وابنته دينارًا شهراي 

طالب األصغر االبن ثاين الثانوي يف مدرسة حكومية، و الصف التدرس يف جامعة خاصة، واالبن األوسط طالب يف  الكربى
 .هتا جامعية شهرية البنأقساطً  األب ، ويدفعيف الصف التاسع

 على معطيات البياانت املالية اآلتية: عداد ميزانية مالية للمسرة بناءً إ علىد أّب رامي ساعِّ  
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 :سرةالبياانت املالية للم 

دينار أقساط  300ونزل، املإجيار  ادينارً  220وم، لم لشهري الراتب ال ادينارً  470و ،بشهري للالراتب ال ادينارً  650
 .شهراي  ة امعاجل

 ، وتقدمي التغذية الراجعة هلم.أثناء احلل، وتصحيح األخطاءيف متابعة الطلبة  -3

 

 : (شجرة املشكالت) النشط التّلعُّ اسرتاتيجية 

  ربع جمموعات.أتوزيع الطلبة إىل  -1

 .سرةرسم شجرة على ورقة بيضاء ملعاجلة مشكلة عجز امليزانية املنزلية للم كل جمموعة   الطلب إىل أفراد -2

  ا:فروعً و  ،اوجذوعً  ،اتذكري الطلبة أن لكل شجرة جذورً  -3

ث ِّلاجلذور  *   األسباب. متم

ث ِّلاجلذوع  *   املشكلة. متم

ث ِّلالفروع  *  النتائج. متم

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -4

 .لوحكتابتها على المث   ،والنتائج لكل مشكلةتلخيص األسباب  -5

  أداء الطلبة. تقومي -6

 

 

   :مّلعِومات إضافية
بهم ؛يف القرارات املالية املشاركةتعويد األطفال منذ الصغر على يتعنير  عادات مالية صحيحة منذ الصغر، ويساعدهم على  ما يمكسِّ
 فتزداد ثقتهم أبنفسهم. ،ل املسؤوليةحتمُّ 
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 إجاابت األسئِة الواردة يف احملتوى

 (:3-5النشاط )

 ك.ممعل ِّمليه أمام زمالئك إبشراف إلت عرض ما توصر اأّب خالد، و  أمسرةعجز ميزانية  ملعاجلة حلواًل  حاقرت 

 واالستغناء التام عن الكماليات. ،فتباع سياسة التقشُّ ا -1

 :على النحو اآليتق املثايل التسوُّ  -2

 .احلاجاتيوم لشراء مجيع  حتديد -أ

 خذ مبلغ حمدد من النقود.أ - ب

 قائمة ابملشرتايت. كتابة - ج

  .ةياحلقيقعروض التخفيض  االستفادة من - د

 .قدر اإلمكانابجلملة  الشراء - ه

 .الصومأو  يف حال اجلوعإىل السوق  عدم الذهاب -و

 .وأمهية االدخار ،يف جانب االقتصاد والرتشيد يف اإلنفاق سرةمستوى وعي األم  زايدة -ز

ولية األب ؤ مس بعِّظم لكي يشعروا ؛األبناء وال سيرما ،سريةامليزانية األم  تكليف فرد كل شهر إبدارة -ح
 م.واألم 

 

 شائّلعة:أخطاء 
 .نفاقاإلسراف يف اإل فضي إىلما ي ؛اإلكثار من استخدام البطاقات االئتمانية

 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل

 م.2005 ،؟كيف تضبطون ميزانية بيوتك   :بيوت بال ديون. كرم رضاأ- 
 :للطالب

 م.2016 ،فن إدارة ميزانية البيت .زيد الرماين -
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 ورقة عمل

 الشهرية سرةجدول ميزانية األم 

 يف كما ،دينار 700أشخاص، ودخلها الشهري  5عدد أفرادها  سرةط ميزانية شهرية ألم ، خط ِّ سرةإدارة املوارد املالية للم موضوع بعد دراستك 
 :يتاجلدول اآل

 

نفاق حج  اإل األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاين األسبوع األول أبواب األنفاق
 شهرايً 

      :السكن

      :املالبس

      :اللوازم

      :الطبيب

      :النفقات الشخصية

      :الدخل جمموع

      :النفقات

      :االدخار
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 الوحدةإجاابت أسئِة 

 ؟سرةما املقصود ابمليزانية املالية للم  -1

 ،  اأو شهرً  ،اقد تكون أسبوعً  ،زمنية حمددة مدرةنفاق املختلفة يف وجه اإلأل طرائق دخلها املايلح فيها وض ِّ تم و  ،سرةخطة مالية تضعها األم 
  .وطلباهتا ما أمكن هلا حاجاهتار وف ِّ يم سنة، مبا  وأ

 :ل ما أييتعل ِّ  -2

 .سر مجيعهاألم ا ناسبوضع ميزانية حمددة واثبتة ت ميمكِّنال  -أ

  لكلٍ  منها. دخلالجم و احلاختالف ومطالبها، و سر، وحاجاهتا، الختالف أهداف األم   

 .الستدانة حلل مشكلة العجز يف امليزانيةإىل اعدم اللجوء  -ب 

 . أكرب ال العائلة عبئً م ِّ ، وحتم مستقباًل ن االستدانة تزيد العجز أل   

 .سرةح العالقة بني امليزانية املالية املنزلية واستقرار األم وض ِّ  -3

توقرعة.الطارئة  حداثمن األ ها، فتحميسرةيف األم نفاق نزلية على توضيح مصادر الدخل واإلاملالية املتعمل امليزانية   
م
   غري امل

 .سرةاذكر ثالثة من األمثلة اليت تساعد على حتسني دخل األم  -4

            ؛ ماالعامة، واخلدمات الطبيةوالنوادي، واحلدائق  ،املكتبات :مها اجملتمع، مثلقد ِّ اخلدمات اجملانية اليت يم من  الستفادةا -أ
 .سرةمن دخل األم  كثريًار  وف ِّ يم 

  .مثل: اخلياطة، والتعليم م،ومواهبه سرةقدرات أفراد األم  من الستفادةا -ب

  .احلاجة لىالغذائية املنزلية الزائدة عبيع بعض منتجات الصناعات  -ج

)التوجيهي(، وطالبة يف الصف التاسع، وطالب  مكونة من ستة أبناء، وطالب يف اجلامعة، وطالب يف املرحلة الثانوية العامة أمسرة -5
ا ، وميتلك سيارة، ا أردني  دينارً ( 550 )موظف يف دائرة حكومية، راتبه الشهري األبم  .يف الصف السادس، وتوأمان بعمر ثالث سنوات

 .التوأمان إىل احلضانة يرسليف بيت مستأجر،  سرةتسكن األم  .دينار أردين( 500) راتبها الشهري ،واألم تعمل يف شركة
  سرةفراد األم نفاق الشهرية مجيعها ألا فيها أبواب اإلمراعيً  ،سرةميزانية مالية للم  در عِّ أَ يت، ت املالية الواردة يف اجلدول اآلعلى البياان بناءً 

 .دجِّ ن وم إايل يف امليزانية كلهم، مع مراعاة حل العجز امل
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 البيان (ابلدينار األردين) املبِغ  البيان (ردينابلدينار األ) املبِغ

100 

50 

10 

90 

120 

40 

 :مصروفات شخصية

 :حضانة

 :مواد تنظيف

 :مصروفات سيارة

 :أقساط جامعية 

 :حمروقات

220 

250 

40 

20 

10 

30 

 :إجيار السكن

 : الغذاء

 :املالبس

 :كهرابءفاتورة  

 :فاتورة ماء

 :أمثان بطاقة خلوية

 

 الدخل نفاقأبواب اإل

 املبِغ

 (ابلدينار األردين)

 املبِغ البيان

 (ردينابلدينار األ)

 البيان

 :رواتب شهرية 1050 :أجرة سكن 220

   :الغذاء 250

   :املالبس 40

   :حضانة 50

   :أقساط جامعية 120

   :مواد تنظيف 10

   :شخصيةمصروفات  100

   :حمروقات 40

   :فواتري كهرابء وماء 30
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   :أمثان بطاقات خلوية 30

   :مصروفات سيارة 90

 :اجملموع 1050 :اجملموع 980

بعض املصروفات الشخصية، أو  تقليل ميمكِّنللحاالت الطارئة، ولكن  اادخاره ميمكِّن ،ادينارً  70 قدره سرةفائض يف ميزانية األم يوجد 
 .املاء لزايدة قيمة االدخارالكهرابء و يف اهلدر  احلد من
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

  .مراجعة الذاتاسرتاتيجية التقومي:  -         

 .التعلُّمسجل وصف سري  أداة التقومي: -

 .سرةعداد ميزانية مالية للم إ: املوقف التقوميي -

 .   :................التاريخ .   :.................  املوضوع االسم:................

 النشاط: هدف

. ........................................................................................................ 

 األمر الذي فعلته:

. ........................................................................................................ 

 :ناَقشمها، وَل تم رغب يف تعلُّ أاألمور اليت 

. ........................................................................................................ 

 ومهارايت يف: ن هذا النشاط معرفيتسر ح

. ........................................................................................................ 

 مته من هذا النشاط يف احلياة:توظيف ما تعلر  ميمكِّن

. ........................................................................................................ 

 

 

 

 

  

  

 ملحوظايت:

................................................................

................................................................
................................................................

................................................................

. ..............................................................  

 

 

 
م
م:عل ِّ ملحوظات امل  

.................................................................

.................................................................

.................................................................
.................................................................

. ...............................................................  
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  .سادسة: أشغال املّلعادنال الوحدة

حصتان.عدد احلصص:                                                       (. 1األول: أعمال الِحام ) الفصل  

 :النتاجات اخلاصة

 . املعادنمفهوم حلام ف يتعرر  -1 

 .يقارن بني أنواع حلام املعادن -2

 .ة يف أعمال املعادنيح بعض معدات الوقاية الشخصوض ِّ يم  -3

 

 املفاهي  واملصطِحات: 

اللحام ابألكسي أستلني، ، ابلغاز اللحام، كاوي اللحام، سبيكة القصدير،  نيحام اللالل، حلام املعادن ،اللحام احلدادي
قوس التنجستون رتود اللحام، غاز امليج، اللحام ب، إلكيمبدأ التأثري احلراري للتيار الكهرابئ، ياللحام ابلقوس الكهرابئ
 احملجوب ابلغاز اخلامل. 

 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 عند عرض بعض أنواع حلام املعادن املتوافرة يف املدرسة.  العامة والسالمة الصحة تعليمات مراعاة -
 

 وإدارة الصفاسرتاتيجيات التدريس 

  (:الّلعرض التوضيحي) التدريس املباشراسرتاتيجية 
 ب الفصلوضوع مل التمهيد -1

م
من الكتاب 16الصفحة صورة الشخص الذي يقوم بعملية اللحام الواردة يف  عل ِّمعرض امل

 :مثل ها،عن أسئلة طرحمث ، املدرسي
 ؟ببعض بعضهاما العملية املستخدمة لوصل األجزاء املعدنية  -أ

 األمثلة على حلام الصناعات املعدنية؟ ما -ب
 والغرض من اللحام؟  تخدم ابختالف املعدن املراد حلمههل خيتلف نوع اللحام املس -ج
 على ، مث كتابة ذلكأنواع للحام املعادن ووجود ،حلام املعادن مفهوم االستماع إلجاابت الطلبة، مث مناقشتها الستنتاج -2
 . لوحال

 (:الكتاب املدرسيالّلعمل يف ) التدريس املباشراسرتاتيجية 
  ، مث توزيع املهام عليها كما أييت: جمموعات  أربع الطلبة إىلتوزيع  -1
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  اليدوي. املعدين ياللحام ابلقوس الكهرابئاألوىل: عرض موجز عن اجملموعة 
  اللحام ابلقوس احملجوب ابلغاز اخلامل. عن موجز عرضالثانية:  اجملموعة
 .جوب ابلغاز اخلاملاللحام بقوس التنجستون احملالثالثة: عرض موجز عن  اجملموعة
 جوب ابلغاز اخلامل.مثلة عن اللحام بقوس التنجستون احملأل الرابعة: عرض موجز اجملموعة

 .املوجودة يف مشغل الرتبية املهنية ، وبعض األدواتالطلبة ابملعلومات والصور الواردة يف الكتاب املدرسي استعانة -2
 .، مث كتابتها على اللوحجتلخيص النتائمث  ؛ ملناقشته،اجملموعات أمام بقية لت إليهعرض كل جمموعة ما توصر  -3

  (:الّلعصف الذهين) اسرتاتيجية التفكري الناقد
 على الطلبة: نياآلتي سؤالنيطرح الب الفصلوضوع مل التمهيد -1
 تشاهدوهنا؟ما اسم آلة اللحام اليت  -أ 
 هذه اآللة؟ انتكو ِّ مم ما  -ب 
 االستماع إلجاابت الطلبة، ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منها على اللوح. -2

 (:جوبةاألسئِة و )األ ريس املباشراسرتاتيجية التد
 على الطلبة: نياآلتي سؤالنيطرح الب الفصلوضوع مل التمهيد -1
 ؟اللحام إىل معدات خاصةهل حتتاج عملية  -أ
 .يف أعمال اللحام املستخدمة معدات الوقاية الشخصيةاذكر بعض  -ب 
 االستماع إلجاابت الطلبة، ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منها على اللوح. -2 
 

 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
  .م1994، القاهرة، شغال املّلعادن وصياغتهافن أ .ياملهدعناايت  -

 :للطالب

 شائّلعة:أخطاء 
 .لحامال عملية يف ابلتعليمات املنصوص عليها االلتزام عدم

 :التكامل األفقي
  :الرأسيالتكامل 

 دد اليدوية املستخدمة يف أشغال املعادن. العم ، اخلامسلصف ا ،كتاب الرتبية املهنية -
 مهارات أساسية يف دهان املشغوالت اخلشبية واملعدنية. الثامن، لصفا ،املهنية الرتبية كتاب -
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 .م2005 ،السعودية، املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين -
 زايرة أحد املصانع املتخصصة يف أعمال اللحام. -
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

   .املالحظة اسرتاتيجية التقومي: -

  .التقدير سملرم أداة التقومي: -

 .عمال اللحامق أبما يتعلر  يف ةمي معرفة الطلبو تق :املوقف التقوميي -

ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 
 ضّلعيف جيد اجيد جدً  ممتاز

      .ملفهوم حلام املعادن تعريًفا يذكر 1
      د أنواع حلام املعادن.عد ِّ يم  2
     أمثلة على أنواع حلام املعادن. يذكر 3
     .ياليدو  املعدين ياللحام الكهرابئانت آلة كو ِّ ح مم وض ِّ يم  4
     ة يف أعمال اللحام. يالشخص الوقاية معدات يمبني ِّ  5

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) *         
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  سادسة: أشغال املّلعادن.الوحدة ال

حصتان.عدد احلصص:                                                       (. 2األول: أعمال الِحام ) الفصل  

 :النتاجات اخلاصة

 .األدوات واألجهزة املستخدمة يف حلام املعادن ف بعضيتعرر  -1

 .متعددة السُّْمك ابستخدام حلام القوس الكهرابئيًة ييلحم قطًعا معدن -2

 .أثناء حلام املعادنيف الصحة والسالمة العامة  تعليماتيراعي  -3

 

 املفاهي  واملصطِحات: 

  ة، فرشاة سلك، إلكرتودات اللحام.يطاولة عمل، ملزمة، مطرقة معدن
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 لحام.عملية الأثناء يف ة يومعدات الوقاية الشخص املهين، العمل زيالصحة والسالمة العامة ابرتداء  تعليماتمراعاة  -
 وسالمة التمديدات الكهرابئية آللة اللحام. ،لتمرينلتنفيذ اواألدوات الالزمة  من سالمة املوادد تأكُّ ال -
 إىل أماكنها. ، مث إعادهتاتنظيف مكان العمل واألدوات املستخدمة -
 دون اإلسراف يف املاء.من غسل اليدين ابملاء والصابون بعد االنتهاء من العمل،  -
 

 رة الصفاسرتاتيجيات التدريس وإدا

 (:املناقشة) التّلعاوين التّلعُّ اسرتاتيجية 
 .جمموعة لكل رممقر ِّ  تعينيو  جمموعات، ثالث إىل الطلبةوزيع ت -1

 :أييت كما اجملموعات على املهام توزيع -2

 .اللحام عملية مساعدة يفو)ب( من أدوات وجتهيزات ، (أ )ة ما ورد يف الفرعني ناقشم :اجملموعة األوىل 
 .اللحام عملية مساعدة يفو)د( من أدوات وجتهيزات ، ج( )ة ما ورد يف الفرعني ناقشم :الثانية اجملموعة 
السالمة و  ، وتعليمات الصحةاللحام عملية مساعدة يفمن أدوات وجتهيزات  ه( )ة ما ورد يف الفرع ناقشم :اجملموعة الثالثة 

 .ة يف أعمال اللحامياملهن
  ملناقشته أفراد اجملموعات األمخرى؛ أمام أفراد جمموعته إليه لتوصر  ما كل جمموعة  رممقر ِّ  عرض -3 

م
 .عل ِّمإبشراف امل
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  تلخيص -4
م
 مث مناقشتهم فيها. ،اللوح على مث كتابتها الطلبة، نتائج عل ِّمامل

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

 عرض  -1
م
 املعلومات  عل ِّمامل

م
 .يبلحام قطعتني معدنيتني ابستخدام آلة اللحام ابلقوس الكهرابئة تعل ِّقالنظرية امل

  تنفيذ -2
م
شرح والتوضيح لكل خطوة  المع ، يخطوات حلام قطعتني معدنيتني ابستخدام آلة اللحام ابلقوس الكهرابئ عل ِّمامل

 .املدرسي يف الكتاب كما
 .زمالئه أمام التمرينتنفيذ  املتميزين الطلبة أحد الطلب إىل -3
 .تنفيذ التمرين الطلبة الطلب إىل -4
 .أثناء تنفيذ التمرينيف أداء الطلبة  تقومي -5
 

 

 
 

  

 :التكامل األفقي
  :التكامل الرأسي

 دد اليدوية املستخدمة يف أشغال املعادن. العم ، اخلامسلصف ا ،كتاب الرتبية املهنية -
 مهارات أساسية يف دهان املشغوالت اخلشبية واملعدنية. الثامن، لصفا ،املهنية الرتبية كتاب -
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 الفصلإجاابت أسئِة 
  استخدامه يف عملية اللحام؟نوع منه يتعنير  ير هي األمور اليت حتدد أ وما ؟ما املقصود إبلكرتود اللحام -1 

 .لصهرف بطبقة من مادة مساعدة على اغلر مم  من سلك معدين آلة تتكورنإلكرتود اللحام: 

  .نوع املعدن املراد حلامهو : نوع اللحام،  استخدامه يف عملية اللحامنوع يتعنير  األمور اليت حتدد أير 

 ح األخطار الناجتة عن أعمال حلام املعادن.وض ِّ  -2

 .ابلعمل معدات الوقاية الشخصية قبل البدء عدم استخدم -أ

 عامة وتوصيالت آلة اللحام بوجه خاص.ة يد من سالمة التوصيالت الكهرابئعدم التأكُّ  -ب 

 .تهويةلعدم اختيار مكان جيد ل -ج  

 .أثناء العمليف ة للجسم يعدم االلتزام ابألوضاع الصح -د   

 املستخدم يف أنواع اللحام اآلتية:ما دور الغاز  -3

 الحرتاقعملية ا نم الناتج اللهب طسلر يم  حبيث ،احلراري املصدر هو الغازات احرتاق يكون اللحام من النوع هذا يف اللحام ابلغاز: -أ
 وصلة مكونة بعضها مع وتداخلها ،(سيوسسيل 4000 حرارة درجة يف) املعدنية القطع أطراف صهر على ويعمل اللحام، منطقة على
 املنصهر. املعدن بتصلُّ  بعد قوية حلام

 .الشوائب منو  اهلواء، أتثريات من اللحام منطقة حلماية( اهليليوم أو ،األرجون) خامل بغاز اللحام منطقة رغمَ تم  اللحام ابلتيج: -ب

  واستخدامه.ني مبدأ اللحام اللبني ِّ  -4

 رأس على والرصاص القصدير سبيكة صهر مث اللحام، کاوي ابستخدام اللحام منطقة تسخني علی اللحام من النوع هذا يعتمد
 املعدنية الصفائح لربط الطريقة هذه وتستعمل .تربد حىت حلمها املراد القطع بني وانسياهبا ،سيوسسيل ۱۹۰ حرارة درجة يف الكاوي
 .اإللكرتونية القطع وحلام ،الرقيقة

 من األدوات اآلتية يف عملية اللحام: ح استخدام كل ٍ وض ِّ  -5

 .ابملطرقة طرقها بعد اللحام بقااي تنظيفو  األوساخ، أو ،الصدأ أو ،الدهان من بتنظيفها ؛اللحام منطقة جتهيز فرشاة السلك: -أ

 اللحام. عملية نم الناتج والشرر األشعة من العينني محاية القناع الواقي: -ب

  .املعدنية ابلقطع واالحتكا، ،احلادة واألدوات ،العالية واحلرارة ،الكهرابئي التيار من اليدين محاية ازات اجللدية:القف   - ج

 وبقااي اللحام منطقة فوق املتكونة( اخلبث) السطحية اللحام قشرة إزالةو  اللحام، عملية قبل املعدنية القطع تعديل ة:ياملطرقة املعدن -د
 .اللحام عملية
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 .يد األجزاء اخلارجية آللة اللحام ابلقوس الكهرابئعد ِّ  -6

 اللحام. لعملية الالزم الكهرابئي القوس توليديف  متحكر ت اليت الداخلية األجزاء على ُيتوي: (اهليكل) اآللة جسم -أ

 الكهرابئي. التيار ةشدر يف  مالتحكُّ  مفتاح -ب

 .التشغيل مفتاح -ج

 الشصي. بلک به يوصل الذي السالب الطرف خمرج -د

 اإللكرتود. مقبض بلاملوجب الذي يوصل به ك الطرف خمرج -ه

 .(الراجع) الشصي مربط -و

 للمقابض. يالكهرابئ التيار توصيل بالتك  -ز

 .اإللكرتود مقبض -ح

 :أييت ما يف الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع -7

 على الكاوي رأس على والرصاص القصدير سبيكة صهر مث ومن ،اللحام کاوي ابستخدام اللحام منطقة تسخني على يعتمد -1  
 :هو س، ۱۹۰ حرارة درجة

 .الكهرابئي ابلقوس اللحام -د     .اليدوي املعدين الكهرابئي ابلقوس اللحام -ج   .اللني اللحام -ب .ابلغاز اللحام -أ 

 :هي األشعة، من العينني حلماية خاصة معتمة زجاجة فيها تثبر يم  فتحة على وحتتوي ،الوزن خفيفة عازلة مادة من عصنَ تم  -۲  

 .واقية كمامة -د     .للجسم الواقية بساملال -ج     .الواقية اراتالنظ   -ب     .الواقية األقنعة -أ 

 :هو معد، لالحتاد قابل معدن من أو حلامه، املراد نفسه املعدن نوع من عصنَ تم  -3

 .اللحام إلكرتودات -د               .ملزمة -ج            .معدنية مطرقة -ب          .سلك فرشاة -أ

 :حرارة درجة على ابلغاز اللحام استخدام حالة يف املعدنية القطع أطراف تصهر -4

 .سيوسسيل 140 -د     .سيوسسيل 40 -ج      .سيوسسيل 4000 -ب        .سيوسسيل 400 -أ 
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته 

 .: التقومي املعتمد على األداءاسرتاتيجية التقومي -

 .التقدير سملرم: أداه التقومي -

 .يمعدنيتني ابستخدام آلة اللحام ابلقوس الكهرابئحلم قطعتني : تقومي أداء الطلبة يف أثناء املوقف التقوميي -

ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     .زمة للعملالز املواد واألدوات اله ِّ جيم و  ،الصحة والسالمة العامة تعليماتيراعي  1

 ،السلك فرشاة ابستخدام أو صدأ ،شوائب أي ِّ  من حلامهما املراد املعدنيتني القطعتني طريف فظ ِّ ينم  2
 .حلامها املراد املنطقة عند تنيمتالصق العمل طاولة على همايضعمث 

    

 يضع، مث املعدنيتني القطعتني إبحدى أو ة،يمعدن كانت إن العمل بطاولة الشصي مربط يصل 3
 .املطلوبة التيار ةشدر  على ويضبطها اللحام آلة مث يدير ،مبقبضه اللحام سلك

    

 على موزعة حلام نقاط بثالث تهماثب ِّ ويم  القطعتني، بني الفاصلة املنطقة على اإللكرتود برأس ينقر 4
 ،البعيدة لنقطةاب ، بدًءامبادة اللحام القطعتني بني الفاصلة املنطقة ميلمث  مسافة اللحام، طول
  ابص(.) حلام خط بعمل نقطةأبقرب  وانتهاءً 

    

 اللحام قشرة من صللتخلُّ  املعدنية املطرقة ابستخدام يربد أن بعد الناتج اللحام خط يطرق 5
  .اجيدً  السلك بفرشاة اللحام مكان فنظ ِّ يم  (، مثاخلبث)

    

  إبشراف والتوصيل اللحام صحة من ديتأكر  6
م
 أعبر تم  َل اليت املناطق لتعبئة اللحام عملية ركر ِّ يم مث  ،عل ِّمامل

 .ةجيد بصورة إمتامها عدم حال يف اللحام، مبادة
    

     يعيدها إىل مكاهنا املخصص. ، مثمناسبةصورة ف األدوات اليت استخدمها بنظ ِّ يم  7

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) *  
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 . أشغال املّلعادن: سادسةال الوحدة

 حصتان.عدد احلصص:                                              (.1الثاين: أشغال الصفائح املّلعدنية ) الفصل

 :النتاجات اخلاصة

 . ف مفهوم أعمال الصاجيتعرر  -1 

 .ييقارن بني أنواع الصاج الطر  -2

 .ح عمليات التجهيز لتشكيل الصاجوض ِّ يم  -3

 ص عمليات تشكيل الصاج.لخ ِّ يم  -4

 املفاهي  واملصطِحات: 

معدن السيليكون، معدن  الزينكو،، للصدأ املقاوم الصاج غري املقاوم للصدأ، الصاج، الفوالذ، ةيالصفائح املعدن ،الصاج
ي، مقص الصاج لة، عملية القص، مقص الصاج القوسالتصميم، عملية ختطيط املشغو  ،الكروم، معدن النيكل، عملية الرسم

 ية الثقب، عملية التوصيل، الصواميل، الربمشة. الشامل، عملية التنعيم والربد، عمليات الثين، عمل
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 عند عرض بعض عمليات تشكيل الصاج املتوافرة يف املدرسة.  العامة والسالمة الصحة تعليمات مراعاة
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

  (:الّلعرض التوضيحي) التدريس املباشراسرتاتيجية 
 :مث سؤاهلم، لوح صاج أمام الطلبة بعرض الفصل ملوضوعالتمهيد  -1
 هل رأيتم هذا املعدن من قبل؟  -أ

 ما اسم هذا املعدن؟  -ب
  ي هذا املعدن هبذا االسم؟ملاذا مسم ِّ  -ج
 .ع هذا املعدنصنَ يم  مِّمر  -د
 . لوحال على مث كتابتها الصاج وخصائصه، مفهوم االستماع إلجاابت الطلبة، مث مناقشتها الستنتاج -2 

 (:الكتاب املدرسيالّلعمل يف ) التدريس املباشراسرتاتيجية 
  ، مث توزيع املهام عليها كما أييت: جمموعات  أربع الطلبة إىلتوزيع  -1

  أنواع الصاج الطري. األوىل: عرض موجز عناجملموعة 
  عمليات التجهيز لتشكيل الصاج. عن موجز عرضالثانية:  اجملموعة
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 .عمليات تشكيل الصاج )أ، ب(الثالثة: عرض موجز عن  اجملموعة
 موجز عن عمليات تشكيل الصاج )ج، د، ه(.الرابعة: عرض  اجملموعة

 .املوجودة يف مشغل الرتبية املهنية ، وبعض األدواتالطلبة ابملعلومات والصور الواردة يف الكتاب املدرسي استعانة -2
 .، مث كتابتها على اللوحجتلخيص النتائمث  ؛ ملناقشته،اجملموعات أمام بقية لت إليهعرض كل جمموعة ما توصر  -3 
 
 

 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
  .م1994، القاهرة، وصياغتها شغال املّلعادنفن أ .ياملهدعناايت  -

 :للطالب
 .التدريب املهيناملوقع اإللكرتوين ملؤسسة  - 

 

  

 شائّلعة:أخطاء 
. األول التشكيل بعد أمخرى تشكيل أو قطع عمليات إجراء أريد إذا وخباصة ،مستحبة التشكيل بعد املعدن صالبة قد ال تكون

 .جنتَ لمم ل حرارية ختمري عمليات جترى ولعالج ذلك،

 :األفقيالتكامل 
  :التكامل الرأسي

 دد اليدوية املستخدمة يف أشغال املعادن. العم ، اخلامسلصف ا ،كتاب الرتبية املهنية  -
 مهارات أساسية يف دهان املشغوالت اخلشبية واملعدنية. الثامن، لصفا ،املهنية الرتبية كتاب -
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

   .املالحظة اسرتاتيجية التقومي: -

  .التقدير سملرم أداة التقومي: -

 .أبشغال الصفائح املعدنيةق ما يتعلر  يف ةمي معرفة الطلبو تق :املوقف التقوميي -

ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 
 ضّلعيف جيد اجيد جدً  ممتاز

      .ملفهوم الصاج تعريًفا ذكري 1
      .يد أنواع الصاج الطر عد ِّ يم  2
     .يأمثلة على أنواع الصاج الطر  ذكري 3
     عمليات التجهيز لتشكيل الصاج. يمبني ِّ  4
     ص عمليات تشكيل الصاج. لخ ِّ يم  5

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) *         
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 . سادسة: أشغال املّلعادنالوحدة ال

 حصتان.عدد احلصص:                                              (.2الثاين: أشغال الصفائح املّلعدنية ) الفصل

 :النتاجات اخلاصة

 .أثناء عمليات أشغال الصاجيف واجب مراعاهتا الاألمور  فيتعرر  -1

 ح عمليات تشكيل الصفائح املعدنية.وض ِّ يم  -2

 املستقيم.  الصاج ابستخدام املقص ِّ  يقصُّ  -3

 .اجلارود املعدين ة أبشكال خمتلفة، مثليل الصفائح املعدنشك ِّ يم  -4

 .الصاج قص ِّ أثناء عملية يف الصحة والسالمة العامة  تعليماتيراعي  -5

 

 املفاهي  واملصطِحات: 

  تشكيل الصفائح املعدنية، رسم االنفراد، اجملسم، الربمشة، إلكرتودات اللحام.
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 الصاج. أثناء عملية قص ِّ يف ة يومعدات الوقاية الشخص املهين، العمل زيالصحة والسالمة العامة ابرتداء  تعليماتمراعاة  -
 آلة الربمشة.و  واملطرقة، واستخدام القدح،أثناء قص الصاج، يف أخذ احليطة واحلذر  -
 إىل أماكنها. ، مث إعادهتاتنظيف مكان العمل واألدوات املستخدمة -
 دون اإلسراف يف املاء.من غسل اليدين ابملاء والصابون بعد االنتهاء من العمل،  -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 (:املناقشة) التّلعاوين التّلعُّ اسرتاتيجية 
 .جمموعة لكل رممقر ِّ  تعينيو  ،ربع جمموعاتأإىل  الطلبة توزيع -1

 :أييت كما اجملموعات على املهام توزيع -2

  .أثناء عمليات أشغال الصاجيف واجب مراعاهتا الاألمور  ةناقشم :اجملموعة األوىل 
  .االنفرادرسم عملية  ةناقشم :اجملموعة الثانية 

 .عملية الربمشة ةناقشم :اجملموعة الثالثة
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  ملناقشته أفراد اجملموعات األمخرى؛ أمام أفراد جمموعته إليه لتوصر  ما كل جمموعة  رممقر ِّ  عرض -3
م
 .عل ِّمإبشراف امل

  تلخيص -4
م
 مث مناقشتهم فيها. ،اللوح على مث كتابتها الطلبة، نتائج عل ِّمامل

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعاوينالتّلعُّ  اسرتاتيجية 

 عرض  -1
م
  عل ِّمامل

م
 .الصاج املستقيم مبقص ِّ  ابلقص ِّ ة تعل ِّقاملعلومات النظرية امل

  تنفيذ -2
م
 .املدرسي يف الكتاب كماشرح والتوضيح لكل خطوة  المع  ،الصاج املستقيم مبقص ِّ  القص ِّ خطوات  عل ِّمامل

 .زمالئه أمام التمرينتنفيذ  املتميزين الطلبة أحد الطلب إىل -3
 .تنفيذ التمرين الطلبة الطلب إىل -4
 .أثناء تنفيذ التمرينيف أداء الطلبة  تقومي -5

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

 عرض  -1
م
  عل ِّمامل

م
 معدين. بصناعة جارودة تعل ِّقاملعلومات النظرية امل

معل ِّم -2
 .املدرسي يف الكتاب كماشرح والتوضيح لكل خطوة  المع  ،صناعة جارود معدينخطوات  تنفيذ امل

 .زمالئه أمام التمرينتنفيذ  املتميزين الطلبة أحد الطلب إىل -3
 .تنفيذ التمرين الطلبة الطلب إىل -4
 .أثناء تنفيذ التمرينيف أداء الطلبة  تقومي -5
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 :التكامل األفقي
  :الرأسي التكامل

 دد اليدوية املستخدمة يف أشغال املعادن. العم ، اخلامسلصف ا ،كتاب الرتبية املهنية -
 مهارات أساسية يف دهان املشغوالت اخلشبية واملعدنية. الثامن، لصفا ،املهنية الرتبية كتاب -
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 الفصلإجاابت أسئِة 
 :أييت امم   بكل ٍ  املقصود ما -1
 واثبت، متني على حنوٍ  بعض فوق بعضها األجزاء ضغط على تعمل خاصة حمامٍ  طريق عن املعدنية األجزاء وصل عملية الربمشة: -أ 

 يف املسمار من اآلخر الطرف وضعو  الربمشة، اديةزر   يف الربمشة مسمارطرف  بوضع العملية وجتري .املعادن وصل طرائق أقوى من وهي
 ويثبت. ،املسمار رام ينفصل حيت اديةالزر   على املستمر الضغط مث به، اخلاص الثقب
 التصميم. خمطط سبحب املعدنية املشغولة على والثقب والثين القص ِّ  عالمات وضع عملية: املشعولة ختطيط -ب
 : حيث من للصدأ املقاوم غري والصاج للصدأ املقاوم صاجال بني قارن -2  

م
  والشكل. واالستخدام، انت،كو ِّ امل

 الشكل االستخدام انتكوم  املم  نوع الصاج
 واألاثث الوقود خزاانت صناعة .والكربون ،احلديد :للصدأ الصاج املقاوم

 املعدين.
  .م (۲۷۱) هاقياس ألواح

 الزنك من طبقةب غطىامل املعدن :للصدأ الصاج غري املقاوم
  .(اخلارصني)

 العلبو  املياه خزاانت صناعة
 .(الزينكو) املعدنية والسقوف

( م، 2( م، و)1) هاقياس ألواح
  وهي متعددة السُّْمك.

 .استخدامها وجماالت الصاج مقصات أنواع من ثالثة اذكر -3
  .اخلارجية هاأقواس وقصُّ  ،مستقيمة خبطوط املعدنية الصفائح قصُّ : املستقيم الصاج مقصُّ  -أ 
  .املعدنية الصفائح يف الداخلية واملنحنيات األقواس قصُّ : القوسي الصاجمقصُّ  – ب
   عن النوعني السابقني. بدياًل  مستخدَ يم : الشامل الصاجمقصُّ  -ج
 يت:أي ما لعل ِّ  -4
 .القص ِّ  عملية بعد ابملربد احلواف تسوية ضرورة -أ 
 .القص ِّ  عملية زوائد من صلتخلُّ ل
 الصاج. بتشكيل العمل أثناء ازاتالقف   ارتداء -ب 

  .حلماية اليدين
 املستقيم. ابملقص ِّ  الصاج قص ِّ  عملية خطوات حوض ِّ  -5 
 زي العمل املهين. ارتداء مثل العامة، والسالمة الصحة تعليمات مراعاة -أ
  .واملسطرة العالم قلم ابستخدام قصُّها املراد الصاج قطعة فنص ِّ يم  خط تعيني -ب 
 مث تثبيت النصل، مؤخرة إىل املعدن صفيحة تصل حىت املقص ِّ  فتحمث  ،خرىاألم  ابليد املعدنية الصفيحة مسكو  ،يدب املقص مسك -ج
 .العالم خط على البصل حد
 .امعً  النصل حافيت انطباق عدم مراعاةو  ،له أمامية حركة مع ،املقص ِّ  مقبض على ابليد ابلضغط القص ِّ  عملية دءب -د 
 األمحر. ابللون املميز العالم خط مع متفق القصر  قطع أن دتأكُّ ال -ه 
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 العالم. خط هناية حىت القص ِّ  االستمرار يف -و
 املربد. ابستخدام نتوءات أي ِّ  من لقصر ا حافات تنظيف -ز 
 ا.نظيفً  مكان العمل تر،و  مكاهنا، إىل إعادهتا مث ،واألدوات ددالعم  تنظيف -ح 
 .املاء يف اإلسراف ندو من  العمل، من االنتهاء بعد والصابون ابملاء اليدين غسل -ط 
 املعدنية. املشغولة ختطيط عمليات يف املستخدمة األدوات من مخًسا دعد ِّ  -6
  .(واملتحركة ،القائمة) الزوااي -5 .العالم سنبك -4 .(الكليرب) الورنية -3. (املقسم) العالم فرجار -2 .الشريطي املرت -1
 الصاج: أشغال يف اآلتية األدوات من كل ٍ  استخدامات ني ِّ ب -7
. عملية زوائد من صالتخلُّ : املبارد -أ   القص ِّ
 .ثين اجلزء املراد ثنيه: والدقماق املطرقة -ب
 .وتوصيل بعضها ببعض ،ملشغولةأجزاء ا طبر : الربمشة فرد -ج
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .: التقومي املعتمد على األداءاسرتاتيجية التقومي -

 .التقدير سملرم: أداه التقومي -

 .املستقيم ابملقص ِّ  الصاج قص ِّ  عملية: تقومي أداء الطلبة يف أثناء املوقف التقوميي -

ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     .العمل قبل بدءزي العمل املهين  ارتداء مثل العامة، والسالمة الصحة تعليمات يراعي 1

     .واملسطرة العالم قلم ابستخدام قصُّها املراد الصاج قطعة فنص ِّ يم  خط ا يمعني ِّ  2

 صفيحة تصل حىت املقص فتحمث ي األمخرى، ابليد املعدنية الصفيحة ميسكو  ،يدب املقص سكمي 3
 .العالم خط على البصل حد مث يمثب ِّت النصل، مؤخرة إىل املعدن

    

 انطباق عدم مراعاةو  ،له أمامية حركة مع املقص، مقبض على ابليد ابلضغط القص عملية يبدأ 4
 .امعً  النصل حافيت

    

     األمحر. ابللون املميز العالم خط مع متفق القص قطع أن يتأكرد 5

     العالم. خط هناية حىت القصيستمر يف  6

     املربد. ابستخدام نتوءات أي ِّ  من القص حافات يمنظ ِّف 7

     ا.نظيفً  مكان العمل رت،يو  مكاهنا، إىل يعيدها مث ،واألدوات ددالعم  يمنظ ِّف 8

     .املاء يف اإلسراف ندو من  والصابون ابملاء اليدين غسلي 9

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) * 
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 أسئِة الوحدة إجاابت

 ا أييت:مم   ما املقصود بكل ٍ  -1

وإعادة تشكيل أجزاء املعدن  ،عن طريق صهر منطقة اللحام ببعض ، وربط بعضهاعملية توصيل القطع املعدنية: حلام املعادن -أ
 أو كليهما. ،أو الضغط ،ابستخدام احلرارة

ع غالًبا من معادن احلديد صنَ ، وتم ( ملم5.( ملم و)4). كها بنيعة من املعادن، يرتاوح مسمْ صنر مم ة رقيقة معدني: صفائح الصاج -ب
 والفوالذ واألملنيوم.

 وجتميعها جبانب بعضها يف مستوى واحد. ،عند فرد أجزاء اجملسم الناتج املستويالشكل  :االنفراد -ج

 .ي أنواع اللحام ابلقوس الكهرابئبني ِّ  -2

 .ياليدو  املعدين ياللحام ابلقوس الكهرابئ -أ

 .احملجوب ابلغاز اخلامل ياللحام ابلقوس الكهرابئ -ب

 .اللحام بقوس قطب التنجستون احملجوب ابلغاز اخلامل -ج

 ؟ما أمهية عمليات حلام املعادن يف حياتنا -3

 عمل الصيانة للمشغوالت املعدنية. -أ

 ة.يمثل األبواب املعدن ،لتشكيل صناعات معدنية كثرية ببعض بعضهاة يوصل األجزاء املعدن-ب

 .بتشكيل الصاج ة عملية جتهيز املشغولة قبل البدء أمهيبني ِّ  -4

 للمجسماتمعرفة الرسم اهلندسي واالنفراد 

 ات تشكيل الصاج.ياذكر أربعة من األمور الواجب مراعاهتا أثناء عمل -5

 ية والسالمة املهنية اخلاصة أبعمال الصاج.اقرتداء مالبس ومعدات الو ا -أ

 ثلمة.املات الشفرات السليمة واحلادة غري و استخدام املقص ات ذ -ب

 .عملية القص ِّ أثناء يف العالم  على خط ِّ  حد املقص ِّ  انطباق -ج

 كه.استخدام األدوات املناسبة لكل عملية من عمليات التشكيل، واألدوات املناسبة لنوع الصاج ومسمْ  -د

 منها. ات تشكيل الصاج الرئيسة مع ذكر أداتني تستخدمان يف كل ٍ يد عملعد ِّ  -6

 .يالصاج القوس مقصُّ و  ،الصاج املستقيم عملية القص: مقصُّ  -أ
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 .املبارد الناعمةو  ،والربد: املبارد اخلشنة عملية التنعيم -ب

 .الدقماقو  ،عمليات الثين: املطرقة -ج

 .عملية الثقب: املقدح الكهرابئي -د

 .عملية التوصيل: فرد الربمشة -ه

 . من الصاج غري الواردة يف الوحدةاي  صناعتها يدو  ميمكِّناذكر أمثلة على مشغوالت  -7

 .طفال املعدنيةألعاب األ
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  السابّلعة: إعداد الطّلعام. الوحدة 

 حصتان.: (.                                                       عدد احلصص1األول: الِحوم ) الفصل
 :النتاجات اخلاصة

 .احلمراء للحوم اجلودة مواصفات فيتعرر  -1
 .احلمراء اللحوم الختيار الصحية والشروط األسس دعد ِّ يم  -2
 .املختلفة الطهو لطرائق املناسبة احلمراء اللحوم مقاطع فيتعرر  -3
 احلمراء. حومالل أمهية حوض ِّ يم  -4
 .احلمراء اللحوم من اجليدة األصناف خيتار -5
 .والبندورة البطاطا شرائح مع الكفتة دُّ عِّ يم  -6
 .حوم احلمراءلل ةيالغذائ القيمة عيي -7
 

 املفاهي  واملصطِحات:
 للحوم اجلودة مواصفات الغذائية، القيمة غذائية، عناصر دهون، فيتامينات، معدنية، أمالح بروتينات، بيضاء، حلوم محراء، حلوم حلوم،

 ، اللحوم املربدة.ألحياء اجملهرية، تريخ الصالحيةاالكفتة،  الرطب، الطهو اجلاف، الطهو احلمراء، اللحوم مقاطع احلمراء،
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 
 .هوتعقيم ،املكان املناسبة، وتنظيف املالبس ارتداء -
 .العملسل اليدين ابملاء والصابون قبل بدء غ -
 .حبذر فرن الغازو  استخدام سكني التقطيع -
 
 
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 )األسئِة واألجوبة(: التدريس املباشر اسرتاتيجية

 :الطلبة على اآلتية األسئلة بطرح الفصلوضوع التمهيد مل -1
 ؟يف أعماهلمذويه  يساعد أيُّكم -أ

  عن كيفية اختيار أنواع اللحوم؟ ثناد ِّ ُيم  نْ مَ  -ب

 إعداد الطعام؟ علىأهله  يساعد أيُّكم -ج
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 عام؟إعداد الط علىأهله  يساعدكيف  ثناد ِّ ُيم  نْ مَ  -د

  -ه
م
 ل لدى كلٍ  منكم؟ فضر ما الطبق امل

 ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منها على اللوح. ،الطلبة جاابتإل االستماع -2

 :(اخلاطفة البطاقات) املباشر التدريس اسرتاتيجية

 .جمموعة لكل رممقر ِّ  وتعيني مخس جمموعات، إىل الطلبة توزيع -1

 :أييت كما اجملموعات على املهام توزيع -2

 .بيضاء( ،دراسة أنواع اللحوم )محراء :األوىل اجملموعة

 .ومناقشتها ،دراسة األمهية الغذائية للحوم احلمراء: الثانية اجملموعة

 .ومناقشتها ،دراسة مواصفات اجلودة للحوم احلمراء: الثالثة اجملموعة

 .ومناقشتها ،دراسة مقاطع اللحوم احلمراء: الرابعة اجملموعة

 .ومناقشتها ،دراسة طرائق طهي اللحوم احلمراء: اخلامسة اجملموعة

  عرض -3
م
 . كل جمموعة  مبا يناسب مهمة خاطفة بطاقات أو صورًا عل ِّمامل

  طرح -4
م
 إجابة إىل لللتوصُّ  مجاعي ا تهامناقش مث ،عنها اإلجابة مث الطلب إليهم ،حبسب مهمتهمكل جمموعة أفراد   على أسئلة عل ِّمامل
 . موحدة صحيحة

 . اخلاص سجلهم اجملموعة يفأفراد  إليه لتوصر  ما تدوينكل جمموعة  رممقر ِّ  الطلب إىل -5

 .موحد صحيح فهم إىل لذلك للتوصُّ  ومناقشة ق مبهامها.تعلر ما ي للتأمُّ  املدرسي لكتابا فتح إىل أفراد اجملموعات الطلب -6

  ملناقشته أفراد اجملموعات األمخرى؛ أمام أفراد جمموعته إليه لتوصر  ما كل جمموعة  رممقر ِّ  عرض -7
م
 .عل ِّمإبشراف امل

  تلخيص -8
م
 مث مناقشتهم فيها. ،اللوح على مث كتابتها الطلبة، نتائج عل ِّمامل

  (:التدريب)، (عن طريق النشاط التّلعُّ ) التّلعُّ  التّلعاويناسرتاتيجية 

  .(: إعداد الكفتة مع شرائح البطاطا والبندورة1 -7)تنفيذ التمرين ل الالزمة األدواتو  املواد جتهيز -1
  تنفيذ -2

م
 .يف الكتاب املدرسيالوارد  تمرينالعل ِّم امل

 .زمالئه أمام التمرينتنفيذ  املتميزين الطلبة أحد الطلب إىل -3
 .تمرينال ذيتنف ، مث الطلب إىل أفرادهاجمموعات إىل الطلبة وزيعت -4
 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5
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 :التكامل األفقي

 كتاب الرتبية الوطنية واملدنية، الصف العاشر، األمن الوطين.  -
 استضافة أحد العاملني يف مصانع اللحوم للحديث عن اللحوم احلمراء واللحوم البيضاء. -

 :الرأسيالتكامل 
 السادس، األطعمة الشعبية. الصف ،املهنية الرتبية كتاب  -
 زايرة أحد املصانع املتخصصة يف جمال اللحوم. -
 للمستهلكني.اللحوم  جتهيززايرة أحد املساخل التابعة ألمانة عمان الكربى أو البلدايت لالطالع على كيفية  -
 

  

 إضافية:مّلعِومات 
 .واألمسا، ،والدواجن ،اللحوم احلمراء ذلك شمليو  ،ايومي   صحص (3-2)من جمموعة اللحوم ما بني  أن يتناولالشخص  يتعنير على

 .اغرامً ( 85( غراًما و)57) بني احلصة الواحدةترتاوح كمية و 

 شائّلعة:أخطاء 
 .نكهته فقدانهو  ،افهوجف ،اللحم ةأكسد يؤدي إىل قد ؛ مابل الطهيتر، اللحم الطازج يف درجة حرارة الغرفة ق
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 عمل  ورقة

 مقاطع حل  الضأن
 

 :، أجب عم ا أييتأبحد الوالدينأو  ،بريخبأو  ،اإلنرتنتشبكة مستعيًنا ب
  َسم ِّ  -1

م
 .مة يف الشكل التايلرقر مقاطع حلم الضأن امل

 طرق الطهو املناسبة أل بني ِّ  -2
م
 يف الشكل.مة رقر جزاء اللحم )املقاطع( امل
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .: التقومي املعتمد على األداءاسرتاتيجية التقومي -

 .التقدير سملرم: أداه التقومي -

 إعداد الكفتة مع شرائح البطاطا والبندورة. أثناء تقومي أداء الطلبة يف: املوقف التقوميي -
ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

حباجة 
إىل 
 حتسني

 ممتاز اجيد جدً  جيد

     الصحة والسالمة العامة. تعليماتيراعي  1

     ك.مْ عها إىل شرائح دائرية منتظمة السُّ قط ِّ مث يم  ،، ويغسل البطاطازمةدوات واملواد الاله ِّز األجيم  2

ويضع الفلفل األسود وامللح  ،كمْ عها إىل شرائح دائرية منتظمة السُّ قط ِّ يم  ، مثيغسل البندورة، 3
 خيلطها جيًدا.ة الزيت، مث يكمإليها  يضيف ، مث والبهارات يف صحن عميق

    

خيلطها هارات، مث خليط الزيت والب إليها يضيفة، مث ييضع اللحمة املفرومة )الكفتة( يف الصين 4
  جيًدا.

    

     .شرائح البطاطا والبندورة فوق طبقة الكفتةيضع ة، مث ييفرد الكفتة يف الصين 5

( دقيقة حىت 30) مدرة الفرنيضعها يف ، مث ةيواملاء إىل الصين كمية الزيت النبايت  ةقييضيف ب 6
 تنضج.

    

      ا.ذهبي  الكفتة  لونعِّدرة حىت يصبح  دقائق ضع فيه الصينيةي ، مثمن الفرنل الشعلة العلوية شعِّ يم  7

     يعيدها إىل مكاهنا املخصص. ، مثمناسبةصورة ف األدوات اليت استخدمها بنظ ِّ يم  8

     دون اإلسراف يف املاء.من يغسل يديه جيًدا ابملاء والصابون  9

 .(: ممتاز4ا. )جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حتسنيحباجة إىل (: 1) *
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 السابّلعة: إعداد الطّلعام.  الوحدة 

 حصتان.: (.                                                       عدد احلصص2األول: الِحوم ) الفصل
 :النتاجات اخلاصة

 .البيضاء للحوم اجلودة مواصفات فتعرر ي -1
 .البيضاء اللحوم الختيار الصحية والشروط األسس فيتعرر  -2
 .املختلفة الطهو لطرائق املناسبة البيضاء اللحوم مقاطع فيتعرر  -3
 البيضاء. حومالل أمهية حوض ِّ يم  -4
 .البيضاء اللحوم من اجليدة األصناف خيتار -5
 .املقلوبة ابلدجاج دُّ عِّ يم  -6
 .البيضاء حوملل ةيالغذائ القيمة عيي -7
 

 واملصطِحات:املفاهي  
 البيضاء، للحوم اجلودة مواصفات الغذائية، القيمة غذائية، عناصر دهون، فيتامينات، معدنية، أمالح بروتينات، بيضاء، حلوم حلوم،
 .املقلوبة الرطب، الطهو اجلاف، الدجاج، األمسا،، الطهو البيضاء، اللحوم مقاطع

 
 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 .هوتعقيم ،املكان املناسبة، وتنظيف املالبس ارتداء -
 .وصالحيتها ،املستخدمة واألجهزة واملواد األدوات تريخ من دالتأكُّ  -
 .االستخدام لدليل اَوفقً  املواد مع حبذر التعامل -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 :(شريط الذكرايت) النشط التّلعُّ اسرتاتيجية 

 :( على النحو اآليتشريط الذكرايت)بتطبيق اسرتاتيجية  الفصلوضوع التمهيد مل -1

 .جمموعاتإىل توزيع الطلبة  -أ

  :آلتيةفيها شكل فلم كامطبوع  ورقة تزويد كل جمموعة بنسخة من -ب

 
 السابق على هيئة شرائح كامريا. الفصلكتابة ما يتذكرونه من الطلب إىل أفراد اجملموعات   -ج
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 :)التوضيحي الّلعرض) املباشر التدريس اسرتاتيجية

معل ِّم  عرض -1
وقيمتها  ،وأمهيتها ،ومصادرها ،وأنواعها ،اللحوم البيضاءعن  فيديو مقاطع أو ،تقدميي عرض تقدمي أو ا،صورً امل
 :الطلبة إىل مث الطلبالغذائية، 

 .أنواع اللحوم ومصادرها مناقشة -
 .الغذائية للحوم قيمةمناقشة ال -
 اجلودة للحوم.مناقشة مواصفات  -
 .مقاطع اللحوم البيضاء مناقشة -
 مناقشة طرائق طهي اللحوم البيضاء. -
 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو الطلبة،  متابعة -2

 (:التدريب)، (التّلعُّ  عن طريق النشاط) اسرتاتيجية التّلعُّ  التّلعاوين

1-  
م
 (: إعداد املقلوبة.2 -7) تمرينالاملواد واألدوات الالزمة لتنفيذ  الطلبةو  عل ِّمجتهيز امل

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3
 .التمرين ذيتنف ، مث الطلب إىل أفرادهاجمموعات إىل الطلبة وزيعت -4
 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

 

 

 
 

 
 :التكامل األفقي

 كتاب الرتبية الوطنية واملدنية، الصف العاشر، األمن الوطين.  -
 :الرأسيالتكامل 

 السادس، األطعمة الشعبية. الصف ،املهنية الرتبية كتاب  -

 مّلعِومات إضافية:
اَفظ - أو أقل، وجيب أن  ،مئوية 4 حرارة عند درجة ،أو التجميد ،أو مكان التربيد ،جةثال  ال الدجاج الطازج بوضعه يفعلى حلوم  ُيم
 أطول. ممَدًداحفظه  يف حالمئوية حتت الصفر  18 ، أو جتميده عند درجة حرارةالشراء تريخ م خالل يوم أو يومني منستخدَ يم 
 والدواجن منزوعة اجللد. ،واألمسا، ،اللحوم احلمراء اخلالية من الدهن هي للحوم املنخفضة السعرات احلراريةا -

 شائّلعة:أخطاء 
  طعمها.غري ِّ ويم  ،ل من جودهتاقل ِّ يم  ؛ ماأمخرىة عادة جتميدها مرر إمث  اجملمدة، اللحوم تذويب
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 عمل ورقة
 طريقة سحب عظام الدجاج أو الطيور 

 
 يور.لدجاج أو الططريقة سحب عظام ا فْ صِّ  ،ًما صورًا توضيحيةستخدِّ مم 

 الصورة الصورة الصورة الصورة

 :الشرح :الشرح :الشرح :الشرح

 الصورة الصورة الصورة الصورة

 :الشرح :الشرح :الشرح :الشرح
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 الفصلأسئِة إجاابت 
 مم ا أييت: ف كال  عر ِّ  -1
سواء  ؛والشواء ،التحميص :مثل ،اجات حرارة عالية نسبي  در  واستخدام ،الطهو اجلاف: تسخني اهلواء اجلاف احمليط بقطعة اللحم -أ

 على الفحم. وأ ،يف األفران
 ،السلق مثل:أطول،  مدرة املستخدمة يف الطهو اجلافتلك درجات حرارة أقل من  يفاملاء أو املرق  استخدامالطهو الرطب:  -ب

 والتسبيك.
 من مواصفات اجلودة للحوم احلمراء. اد أربعً عد ِّ  -2
 .أن يكون لون اللحم أمحر فاحًتا أو زهراي   -أ  
 .ومرانً  اأن يكون نسيج اللحم متماسكً  -ب  
 رائحة جيدة. وذا اطازجً  اللحم كونيأن  -ج  
 من البقع الزرقاء. اخاليً  اللحم كونيأن  -د  
 مم ا أييت: ل كال  عل ِّ  -3 
 .ابختالف مقاطع اللحوم اختالف طريقة الطهو -أ

ا املقاطع متوسطة الليونة أم   .خطبَ ض جملهود عضلي قليل نضجها أسرع حني تم ئح اليت تتعرر املقاطع الطرية واللينة املأخوذة من أجزاء الذاب
 
م
كبرية من األنسجة الرابطة كمية    وحتوي ،وغليظة ،ابة نسبي  لْ تكون أليافها صم فضة جملهود عضلي كبري عرر املأخوذة من أجزاء الذابئح امل

 حتتاج إىل وقت أطول لتنضج عند طبخها. ؛ لذاواألوتر
 .إرجاع صينية الكفتة إىل الفرن بعد إزالة ورق األملنيوم عنها  -ب

 اللون الذهيب )حتمريها(.لكفتة اإلعطاء 
 .استخدام اللحوم البيضاء كبديل للحوم احلمراء ميمكِّن -ج 

رها أبسعار األمينية األساسية الضرورية لبناء خالاي اجلسم وأنسجته، وتوفُّ  موضواحل وحمتواها من الربوتينات ،بسبب قيمتها الغذائية
 ابللحوم احلمراء. منخفضة مقارنةً 

 .غسله قبل طهوهلدجاج ابمللح والطحني والليمون و دلك ا -د
 ص من الروائح العالقة بلحم الدجاج، والدهون العالقة به.للتخلُّ 
 .مية املقلوبة هبذا االسمتس -ه 

واللحم(  ،انهتا عند اإلعداد من أسفل الطنجرة )الزهرةكو ِّ ب مم رتر حبيث تم  ،الطنجرة على طبق التقدمي الرئيسيف وهي بسبب قلب حمتواها 
 إىل فوهتها )األرز(.
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سرعة نضجها، وطريقة و طراوهتا، وحمتواها من األنسجة الضامة،  :م ِّ ثالثة مقاطع من اللحوم احلمراء، مث قارن بينها من حيثسَ  -4

 الطهو املناسبة هلا.
 

 الفخذ بيت الكالوي الضِوع 
 متوسطة الليونة لينة لينة :طراوهتا

 مرتفع قليل قليل :حمتواها من األنسجة الضامة
 بطيئة سريعة سريعة :سرعة نضجها

 الطهو الرطب الرطبالطهو و  ،الطهو اجلاف الرطبالطهو و  ،الطهو اجلاف هلا: طريقة الطهو املناسبة
 
 د  أربًعا من مواصفات اجلودة للحوم السمك الطازج.عد ِّ  -5
 ، وعند الضغط عليه يعود إىل وضعه الطبيعي.ا ومرانً أن يكون النسيج متماسكً  -أ  
 ومتصلة ابجللد. ،أن تكون القشور متماسكة -ب  
 وغري غائرة. ،رائقةأن تكون عدسة العيون  -ج  
 وجيدة. ،أن تكون الرائحة طبيعية -د  
 عد ِّ  -6

م
 انت الرئيسة لطبق املقلوبة.كو ِّ د امل

 الزهرة أو الباذجنان.و  ،األرزو  ،اللحم )الدجاج(  
 ما اهلدف من إزالة الرمي )اخلثرة( كلما ظهر عند سلق الدجاج. -7
 خ املرق.ال يتزنر لكي
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 التقومي وأدواته اسرتاتيجيات

 .الذات مراجعة: التقومي اسرتاتيجية -
 .التعلُّم سري وصف سجل: التقومي أداة -
 .إعداد املقلوبة :التقوميي املوقف -
 

 .   :...............التاريخ   .   :...............اسم الطالب
 

 :التمرين هدف
........................................................................................................................

...................................................................................................................... . 
 :فعلته الذي األمر

........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

...................................................................................................................... . 
 

 :تمناَقش وَل مها،تعلُّ  يف رغبأ اليت األمور
........................................................................................................................ 

...................................................................................................................... . 
 

 :يف ومهارايت معرفيت النشاط هذا نحسر 
........................................................................................................................ 

...................................................................................................................... . 
 

 :احلياة يف النشاط هذا من متهتعلر  ما توظيف ميمكِّن
........................................................................................................................ 

...................................................................................................................... . 
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 السابّلعة: إعداد الطّلعام. الوحدة

 حصتان.: عدد احلصص                            (.                           1الّلعجائن ) :الثاين الفصل

 :النتاجات اخلاصة
 .والصفيحة ،ف بعض أنواع العجائن، مثل: البيتزايتعرر  -1
 .مفهوم العجائن يمبني ِّ  -2
 .طبةوالر انت العجائن اجلافة كو ِّ ح مم وض ِّ يم  -3
ي ِّز -4  .مريةاخلعجائن من دون البني عجائن اخلمرية و  ميم
 .ة للعجائنية واالقتصاديالقيمة الغذائ يعي -5
 

 املفاهي  واملصطِحات:
 كر،الس وديوم )صودا اخلبز(،بيكربوانت الص مواد رافعة )انفخة(، ة،انت جافكو ِّ مم  املكسرات، الكاكاو، حني(،الدقيق )الط العجائن،
من دون مخرية، اخلبز ة، عجائن اخلمرية، اخلمرية، الصفيحة، عجائن يهناملواد الد العصائر، ر،ة التخمُّ يعمل النشا، القطر، السكروز،

 .ريعالس
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 
 .)النافخة( التوجيه السليم عند التحدث عن املواد الرافعة

 
 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 : جوبة(األسئِة و األ) التدريس املباشر اسرتاتيجية

 :الطلبة على اآلتية األسئلة بطرح الفصلوضوع التمهيد مل -1

 ؟العجائن على إعدادذويه  يساعد أيُّكم -أ

  لها؟فض ِّ عن املعجنات اليت يم ثنا د ِّ ُيم  أيُّكم -ب

 لها؟فض ِّ عن كيفية إعداد العجائن اليت يم ثنا د ِّ ُيم  أيُّكم -ج

 إعداد العجائن؟ علىأهله  يساعدكيف  ثناد ِّ ُيم  نْ مَ  -د

 م مع العجائن؟قدر ما األطباق اليت تم  -ه

 ، ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منها على اللوح.الطلبة جاابتإل االستماع -2

 :(املستديرة الطاولة) جمموعات يف التّلعُّ  اسرتاتيجية
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 .جمموعة لكل رممقر ِّ  وتعيني متجانسة، ست جمموعات غري إىل الطلبة وزيعت -1

 :أييت كما اجملموعات على املهام توزيع -2

 .ومناقشته ،دراسة مفهوم العجائن :األوىل اجملموعة

 .ومناقشتها ،انت العجائن اجلافةكو ِّ دراسة مم : الثانية اجملموعة

 .ومناقشتها ،انت العجائن الرطبةكو ِّ دراسة مم  :الثالثة اجملموعة

 .ومناقشتها ،ة للعجائنية واالقتصاديالقيمة الغذائدراسة  :الرابعة اجملموعة

 .ومناقشتها ،دراسة عجائن اخلمرية: اخلامسة اجملموعة

 .ومناقشتها ،مخريةالعجائن من دون دراسة اجملموعة السادسة: 

 .وقلم واحدة ورقة إىل استخدام اجملموعة أفراد مجيع توجيه -3

 ذاكهو  ميينه، على الذي زميله إىل الورقة يدفع مث معلومات، من لديه ما أحدهم يكتبف املنوطة هبم،مناقشة أفراد اجملموعة املهمة  -4
 .حلقة شكل على الطاولة حول الورقةو القلم  دورحىت ي

  متابعة -5
م
 .املهام إلجناز الالزم الوقت ومنحهم اجملموعات، عمل عل ِّمامل

  ملناقشته أفراد اجملموعات األمخرى؛ أمام جمموعته أفراد إليه لتوصر  ما كل جمموعة  رممقر ِّ  عرض -6
م
 .عل ِّمإبشراف امل

  تلخيص -7
م
 مث مناقشتهم فيها. ،اللوح على مث كتابتها الطلبة، نتائج عل ِّمامل

 

 

 

 
  

 إضافية:مّلعِومات 
وللحصول على جودة عالية للعجائن  .ممكو ِّانتا عند حتضري العجائن االهتمام ابملكاييل  الصحيحة والدقيقة للمن املهم جد  
 اخلبز كافية. مدرةجيب مراعاة اختيار مواد خام جيدة، وأن تكون  ،ومنتجاهتا

 شائّلعة:أخطاء 
 لعجينةاانتفاخ  وُيول دون ،هاتكاثر  عدمو  ،ىل وقف نشاط اخلمريةإذلك  إذ يؤدي ؛اخلمرية حتوي يتاملاء البارد يف العجائن الم استخدا

 .على النحو املطلوب
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 :التكامل األفقي

 
 :الرأسيالتكامل 

 السادس، األطعمة الشعبية. الصف ،املهنية الرتبية كتاب  -
 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
 .م2002 ان،عم   الشروق للنشر والتوزيع، دار ،الطهو التجرييب .أمين مزاهرة -

 :للطالب
 .م2012 ان،عم   السفري،، مطبعة الثقافة الصحية .حممد شرمي -
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 عمل ورقة
 ممكوم انت الّلعجائن واحلِوايت 

 
 ؟طبةهذه العجائن اجلافة والر  كو ِّانت، ما مم عند إعداد طبق من العجائن مع ذويك

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممكو ِّانت العجائن اجلافة والرطبة

..................................

..................................

.................................. 

 ممكو ِّانت العجائن اجلافة

.....................
................ 

 ممكو ِّانت العجائن الرطبة

.........................
.................... 



152 
 

 السابّلعة: إعداد الطّلعام. الوحدة 

 حصتان.: عدد احلصص                            (.                           2الّلعجائن ) :الثاين الفصل

 :النتاجات اخلاصة
 .طبق البيتزا ممكو ِّانت حوض ِّ يم  -1 
 .صحيحة طبق البيتزا بصورة دُّ عِّ يم  -2 
 صحيحة. صورةة بيأثناء إعداد العجينة العاديف  والتنظيم النظافة على واحملافظة العمل يف رغبة يبدي -3 
 .لطبق البيتزا ةيالقيمة الغذائ عيي -4 
 

 املفاهي  واملصطِحات:
 كول معياري، اعة بيتزا،قط   منخل، مالعق معيارية، زعرت بري، الفطر املشروم، املوزاريال، رب البندورة، جبنة دقيق )طحني(، بيتزا،

 .ةير، العجينة العادمريول العمل، مخرية فورية، عملية التخمُّ 
 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 
 .حبذر فرن الغازواستخدام األدوات و مريول العمل،  ارتداء -
 .وصالحيتها املستخدمة واألدوات املواد تريخ من دالتأكُّ  -
 .االستخدام لدليل اَوفقً  املواد مع حبذر التعامل -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 )األسئِة واألجوبة(: التدريس املباشر اسرتاتيجية

 :الطلبة على اآلتية األسئلة بطرح الفصلوضوع التمهيد مل -1

 ُيب تناول البيتزا ؟ أيُّكم -أ

  ممكو ِّانتثنا عن د ِّ ُيم  أيُّكم -ب
م
 ؟هلا دةياجل كو ِّانتالبيتزا، وكيفية اختيار امل

 إعداد طبق البيتزا؟ علىيساعد أهله  أيُّكم -ج

 البيتزا؟ طبق إعداد علىيساعد أهله ثنا كيف د ِّ ُيم  نْ مَ  -د

له كل  منكم؟ما  -ه   الطبق الذي يمفض ِّ

 ، ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منها على اللوح.الطلبة جاابتإل االستماع -2

  (:التدريب)، (التّلعُّ  عن طريق النشاط) اسرتاتيجية التّلعُّ  التّلعاوين
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 (: إعداد البيتزا.3 -7) لتنفيذ التمرين الالزمة واألدوات املواد جتهيز -1

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3

 .التمرين تنفيذ جمموعات، مث الطلب إىل أفرادها إىل الطلبة توزيع -4

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

 

 

 

 
 :التكامل األفقي

 :الرأسيالتكامل 
 السادس، األطعمة الشعبية. الصف ،املهنية الرتبية كتاب  -

 
  

 إضافية:مّلعِومات 
 إلعدادها بصورةمخرية البيكنج بودر وقد يمستخَدم فيها رها، ا أطول يف ختمُّ وقتً  فتستغرق ،مخرية البرية جينة البيتزاعقد يمستخَدم يف 

 .سريعة

 شائّلعة:أخطاء 
 إىل فقدان متاسك العجني. يؤديما  ؛تر، العجني خيمر أكثر من الالزم
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 الفصلأسئِة إجاابت 
 .البيتزا طبق تقدمي طريقة وض ِّح -1
 .اي  ر طْ قم  عقطر وتم  مستدير، طبق يف ساخنة البيتزا مقدر تم 
 :أييت امم   كال   لعل ِّ  -2
 .دقائق بضع البيتزا نضج قبل الزيتون إضافة -أ

 .ار  مم  اطعمً  يعطي لكيال
 .بدقائق البيتزا نضج قبل احللو الفلفل شرائح إضافة -ب

 .هتغريُّ  وعدم ،الطبيعي لوهنا على للمحافظة
 .البيتزا لطبق اجلودة صفات من ثالاثً  دعد ِّ  -3

 .ابلتساوي وتوزُّعها واتااخلضر متاسك و  ،اجلنبة وذوابن ،البيتزا طراوة
 .إحداها ذكرا للبيتزا؟ أمخرى حشوات هنا، هل -4

 .البحرية املأكوالت حشوةو  اخلضار، مع اللحمة حشوةو  واخلضار، الدجاج حشوة
 :أييت ما يف الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة صغ -5
1-  

م
 :واحللوايت العجائن معظم يف األساسي نكو ِّ امل

 .السكر -د  .الدقيق -ج   .الطعام ملح -ب  .النشا -أ
 :عالية الغذائية وقيمته املخبوزات، ورفع الرغوة، وتكوين القوام، إعطاء عن املسؤول -۲ 
 .املاء -د  .احلليب -ج   .البيض -ب  .الطحني -أ
 :رلتتخمر  تركها عند غطاء أو بفوطة العجائن تغطية لفضر يم  -۳ 
 .ةنالعجي جتف ال حىت -أ

 .العجينة نفخ على ليساعد ادافئً  املكان جعل -ب
 (.ب+  أ) -ج 
 .ركِّ ذم  امم   ءشي ال -د
 :فيها املرغوب غري اخلمائر منو ومينع ،العجائن يف رالتخمُّ  عملية على السيطرة إلعطاء مستخدَ يم  -4 
 .النشا -د  .الدقيق -ج   .الطعام ملح -ب  .رالسك -أ
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

  .مراجعة الذاتاسرتاتيجية التقومي:  -

 .التعلُّمسجل وصف سري  أداة التقومي: -

 .إعداد البيتزان من التمكُّ : املوقف التقوميي -

 .   :.............التاريخ .   :..............  املوضوع االسم:.............

 النشاط: هدف

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 األمر الذي فعلته:

........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 :ناَقشها، وَل تم مرغب يف تعلُّ أاألمور اليت 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 ومهارايت يف: ن هذا النشاط معرفيتحسر 

......................................................................................................... 

 مته من هذا النشاط يف احلياة:توظيف ما تعلر  ميمكِّن

......................................................................................................... 

 

 

 
 

 ملحوظايت:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................ 

 

 
م
م:عل ِّ ملحوظات امل  

.................................................................
.................................................................

.................................................................

.................................................................
...............................................................  
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 السابّلعة: إعداد الطّلعام. الوحدة 

 حصتان.: عدد احلصص                                                           (. 1احلِوايت ) :الثالث الفصل

 :النتاجات اخلاصة
 .تاياحللو  مفهوم فيتعرر  -1  
 .ة، والكيكة اإلسفنجية، والكيكة اإلجنليزية(يبعض أنواع احللوى )الكيكة األساس فيتعرر  -2  
 .تايللحلو  الغذائية القيمة يمبني ِّ  -3  
 .ة لتحضري احللوى يف املنزلية واالقتصادياألمهية الغذائعي ي -4  
 

 املفاهي  واملصطِحات:
ة ياألمه الغذائية، ةياألمه الكيكة اإلجنليزية، الكيكة اإلسفنجية، الكيكة األساسية، البيض، كر،الس قيق(،الطحني )الد احللوايت،
 سم(.الكيك الدهين )الد ة،ياثنو  ممكو ِّانت ة،يأساس ممكو ِّانت ة،ياالقتصاد

 
 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 .حبذر ىل الكيك اإلسفنجيإضافة محض الليمون إ
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 التدريس املباشر )األسئِة واألجوبة(: اسرتاتيجية

 :الطلبة على اآلتية األسئلة بطرح الفصلوضوع التمهيد مل -1
 ت؟ايإعداد احللو على ذويه  يساعد أيُّكم -أ

  ؟ةيت مبناسبة اجتماعايهل ترتبط احللو  -ب

 هذه املناسبات؟ما  -ج

 ت؟اياحللو إعداد  علىأهله  يساعدكيف  ثناد ِّ ُيم  نْ مَ  -د

لها كل  منكم؟ايما احللو  -ه   ت اليت يمفض ِّ

 على اللوح. ، ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منهاالطلبة جاابتإل االستماع -2

  :التّلعاوين اجلماعي التّلعُّ التّلعاوين،  التّلعُّ اسرتاتيجية 
 .لكل جمموعة رممقر ِّ  تعينيو  ،إىل أربع جمموعاتالطلبة  توزيع -1 
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 أييت كما اجملموعات على املهام توزيع -2
 .تاياحللو  مفهوم ةناقشماألوىل:  اجملموعة 

 .تايللحلو  الغذائية القيمة ةناقشمالثانية:  اجملموعة
 .تايللحلو  االقتصادية األمهية ةناقشمالثالثة:  اجملموعة
 .الكيك أنواع ةناقشمالرابعة:  اجملموعة

معل ِّم. أفراد اجملموعات األمخرى؛ أمام أفراد جمموعته إليه توصرل ما ممقر ِّر كل جمموعة عرض -3
 ملناقشته إبشراف امل

معل ِّم تلخيص -4
 مث مناقشتهم فيها. اللوح، على مث كتابتها الطلبة، نتائج امل

 
 

 

 
 :التكامل األفقي

 :الرأسيالتكامل 
 السادس، األطعمة الشعبية. الصف ،املهنية الرتبية كتاب  -
 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
 .م2002 ان،عم   اإلسراء للنشر والتوزيع، دار ،فن احلِوايت .امتياز اندر -

 :للطالب
 .التدريب القريب من املدرسةمركز إىل زايرة ميدانية  -
 
 
 
 
 
 

 إضافية:مّلعِومات 
 ويف مكان ابرد وجاف. ،غالقيف أوعية حمكمة اإل ،ا يف صناعة احللوايتا واستخدامً وهو األكثر شيوعً  ،ظ الطحني األبيضفَ ُيم 
 جة.حفظه يف الثال   فيجبأطول  مدرةحفظه يف ذا رغبنا إو  ،سنة مدرةحفظ الطحني األبيض  ميمكِّن 

 شائّلعة:أخطاء 
 ه االنتفاخ املطلوب.ءوإعطا ،الكيكونضج  ،احملافظة على درجة حرارة الفرن نعما مي ؛أثناء اخلبزيف ة تكرار فتح الفرن أكثر من مرر 
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 السابّلعة: إعداد الطّلعام. الوحدة

 حصتان.: احلصصعدد                                                            (. 2احلِوايت ) :الثالث الفصل

 :النتاجات اخلاصة 
  يمبني ِّ  -1     

م
 .ة للكيكة األساسيةياألساسية والثانو  كو ِّانتامل

 .ةيإلعداد الكيكة األساس الصحية والشروط األسس فيتعرر  -2     
 .ة خبطوات صحيحة سليمةيالكيكة األساس دُّ عِّ يم  -3     
 .للكيكة األساسية ةيالغذائ القيمة عيي -4     

 
 املفاهي  واملصطِحات:

ة،  يمالعق معيار  مس اكات، ازات،قف   مريول، الطحني )الدقيق(، مسحوق اخلبز، حليب سائل، فانيال، زبدة، بيض، ة،يالكيكة األساس
 .اقة(، قالب كيكعج انة، رف سلك )خف   منخل، كوب معياري، مبشرة،

 
 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 .ازيناملناسبة، والقف   املالبس ارتداء -
 .حيتهاوصال املستخدمة املواد تريخ من دالتأكُّ  -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

  :(كش، شار  ر، انق  فكم  ) النشط التّلعُّ  اسرتاتيجية

 يف أهم  التفكريكل طالب   إىلطلب ال -1
م
 . ة للكيكة األساسيةياألساسية والثانو  كو ِّانتامل

 ل إليه. زميله يف ما توصر مناقشة كل طالب   إىلطلب ال -2

 إليه.  التوصر ثنائي أن يشاركا الزمالء يف ما  طلب إىل كلال -3

 . , مث كتابتها على اللوحاملكوانت األساسية والثانوية للكيكة األساسيةالطلبة يف  ةناقشم -4

 ):هينالذ الّلعصف) الناقد التفكري اسرتاتيجية
  تنظيم 

م
 طرحها دة اليتتعدامل األفكار مناقشة ، مثةيإلعداد الكيكة األساس الصحية والشروط األسس تتناول ونقاش جلسة حوار عل ِّمامل
متعل ِّقة مبوضوع ل إىل أهم لتوصُّ ل الطلبة

 .ها، مث كتابتها على اللوحتلخيص، مث الفصلاألفكار امل
 (:التدريب)، (التّلعُّ  عن طريق النشاط) اسرتاتيجية التّلعُّ  التّلعاوين

معل ِّم  -1
 .(: إعداد الكيكة األساسية4 -7) تمرينالالطلبة املواد واألدوات الالزمة لتنفيذ و جتهيز امل

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3
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 .تنفيذ التمرين أفرادهاجمموعات، مث الطلب إىل  إىل الطلبة توزيع -4
 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

 
 إضافية:مّلعِومات 

 .على النحو املطلوب نفخ الكيكة دوره يفل ؛ريخ صالحية البيكنجد من تالتأكُّ  -

 أطيب. ؛ ألن نكهتهمن السمن النبايت يف صناعة احللوايت لالسمن البلدي البقري أفض -
 

 
 :التكامل األفقي

 :الرأسيالتكامل 
 السادس، األطعمة الشعبية. الصف ،املهنية الرتبية كتاب  -
 
 

  

 شائّلعة:أخطاء 
 نضجها. مينعو  يلة،ثقجيعلها و  ،الكيكة كمسمْ من  زيدي ؛ ماعداد الكيكإزايدة السوائل عند  
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 عمل  ورقة

 الكيكة األساسية
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

أسباب عدم نضج الكيكة 
 األساسية

...............................
 ............................... 

 طرائق معاجلتها
...........................
........................... 

 اطرح
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 الفصلأسئِة إجاابت 
 كيف ختترب نضج الكيكة األساسية؟ -1

 .ةغرز السكني يف منتصف الكيكة حبيث خترج نظيف
 ما هي صفات اجلودة للكيكة األساسية؟ -2
 و  ،رتفعامل هوسطحتوسطة، امل تهوحالو  ،لذيذةال تهرقيقة، ونكهالطرية و ال تهطري، وقشر الو  ،ناعمالفيف، و اخللب ال

م
نتظم امل، و ر قلياًل دور امل

 ار والشكل.ر االمح
 ا أييت: مم  ل كال  عل ِّ  -3
 .اخليط الكيكة يف اجتاه واحد دائمً ضرورة تقليب  -أ

 ملنع فقاعات اهلواء من اخلروج من اخلليط.
  -ب

م
 ة أو الزبيب يف ماء مغلي قبل إضافته إىل الكيكة اإلجنليزية.فجفر نقع الفواكه امل

 ب يف قاع القالب.وال ترتسر  ،لكي تنتفخ
 مل الفراغ يف ما أييت:ا -4
، يف رتَ ارة، وتم ر ض احلفر دقيقة، مث ختم  15 مدرة ،س( °190 -°175)ارة  ر ا ما، ودرجة حز الكيكة األساسية يف فرن حار نوعً بَ ختم  -أ

 دقيقة.( 40 -30) مدرةالفرن 
 .سم (2 -1.5)ك مْ ائح بسم ر ع الكيكة األساسية على شكل شقطر تم  -ب
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

 .: التقومي املعتمد على األداءاسرتاتيجية التقومي -

 .التقدير سملرم: أداه التقومي -

 إعداد الكيكة األساسية.عند تقومي أداء الطلبة : املوقف التقوميي -
ر الرق   مستوى األداء* األداء ممؤشم 

1 2 3 4 

     الصحة والسالمة العامة. تعليماتيراعي  1

     به إىل أسفل.قل ِّ ه ابلطحني، مث يم ، ويرشُّ يدهن قالب الكيك ابلزيت النبايت 2

     دوات واملقادير الالزمة مجيعها.ز األه ِّ للخبز السريع، وجيم  ايوقد الفرن ليصبح جاهزً  3

ة، مث يانة كهرابئمستعماًل معلقة خشبية أو عج   ،عميق، وخيفقها جيًدا ييضع الزبدة يف وعاء زجاج 4
  ويستمر يف اخلفق حىت يصبح املزيج خفيًفا. ،يضيف السكر

    

 ،، مث يضيف مزيج السكر والزبدة، وخيفقهمايضيف إليه الفانيال، مث يكسر البيض يف وعاء عميق 5
 ويستمر يف اخلفق.

    

، وخيلطها جيًدا، حىت ينفذ احلليب والطحني احلليببشور الليمون ابلتتابع مع يضيف الطحني وم 6
 اجتاه واحد دائًما.ويكون التقليب يف 

    

مث  ،س( 0190  -175)حرارة  درجة يفوخيبز اخلليط يف فرن حار  ،يضع اخلليط يف قالب الكيك 7
  .دقيقة (40( دقيقة و)30) مدرة ترتاوح بني يف الفرن ، ويرتكهاحلرارةدرجة ض ف ِّ خيم 

    

ويرتكها بضع دقائق  ،وخيرج الكيكة من الفرن ،خيترب درجة النضج بغرز السكني يف منتصف الكيكة 8
  بها يف طبق التقدمي. قل ِّ يم  ، مثلتربد

    

     يعيدها إىل مكاهنا املخصص. ، مثف األدوات اليت استخدمهانظ ِّ يم  9

 .(: ممتاز4)ا. جد   (: جيد3)  .(: جيد2.  )حباجة إىل حتسني(: 1) *  
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 وحدةأسئِة الإجاابت 
 ا أييت: مم  ف كال  عر ِّ  -1
 ق على حلوم األغنام واألبقار.طلَ اء: مصطلح يم ر اللحوم احلم -أ 
 على حلوم الدواجن واألمسا،.ق طلَ اللحوم البيضاء: مصطلح يم  -ب
 من األمور الواجب مراعاهتا عند شراء اللحوم احلمراء. امخسً د عد ِّ  -2
 ء.راد من مواصفات اجلودة اخلاصة ابللحوم احلمالتأكُّ  -أ

 الثال   اء اللحوم من مكان بيع نظيف، ذي هتوية جيدة، وحفظ اللحوم يفر ش -ب
م
 دات املغلقة.جم ِّ جات أو امل

كن املخصصة من قبل اجلهات يف األما  حدثت عملية الذبح وأن ،تام اخلاصة ابلتصنيف على الذابئحد من وجود األخالتأكُّ  -ج
 .تخصصةامل
 فيها. املرغوباختيار مقاطع اللحم املناسبة لطريقة الطهو  -د
 اء كميات تناسب احلجم املتاح يف الثال  ر ش -ه

م
 .ةدم ِّ ججة أو امل

 ائق اآلتية إىل طهو جاف أو طهو رطب:ر ف الطصن ِّ  -3
 . الكباب على الفحم - أ 
 . الكفتة يف الفرن -ب
  طهو املنسف. - ج
  ار.السيخ الدو  الشاورما على  -د
 

 رطب جاف
  طهو املنسف. .الكباب على الفحم

  .الكفتة يف الفرن
  ار.الشاورما على السيخ الدو  

 
 ا أييت:مم   ل كال  عل ِّ  -4
 اء من املواد الغذائية الرئيسة يف طعامنا.ر اللحوم احلم -أ 

غنية ابلدهون  وألهناوأنسجته،  هجسم اإلنسان لبناء خالاي إليها الغنية ابلربوتينات اليت ُيتاج اء من األغذيةر اللحوم احلم ألن
 .والنحاس ،والزنك ،احلديد :مثل ،، واألمالح املعدنيةBفيتامينات اجملموعة  وبقية ،B12فيتامني  :مثل ،والفيتامينات

 اختالف طريقة طهو الدواجن ابختالف عمرها. -ب
 ميمكِّنلذا  ؛ابطة واألوترر منخفضة من األنسجة ال وي نسبةنة حتيفاللحوم الل ؛ابطة واألوترر بسبب اختالف حمتواها من األنسجة ال

جيب لذا  ؛واألوتر ابطةر تحوي كمية كبرية من األنسجة الفا اللحوم متوسطة الليونة أم   سريًعا.إلنضاجها  ق الطهو اجلافائاستخدام طر 
 ق الطهو الرطبة إلنضاجها.ائطر استخدام 

 ر.تركها لتتخمر  دالعجائن بفوطة أو غطاء عنل تغطية فضر يم  - ج
 .رعملية التخمُّ  علىواملساعدة  ،ملنع جفاف سطح العجينة
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 من مواصفات اجلودة للحوم الدجاج الطازج. اأربعً د عد ِّ  -5
 ا.ا ومشدودً أن يكون نسيج اللحم متماسكً  -أ

 ا.أن يكون حلم الصدر ممتلئً  -ب
 ئحة جيدة.ار  اأن يكون ذ -ج
 كدمات والبقع الزرقاء.ا من الأن يكون اللحم خاليً  -د
 .ذكر أنواع العجائن مع إعطاء مثالني على كل نوع منهاا -6
اليت عملية التخمري،  عن طريقعلى نفخ العجني  تعملاخلمرية اليت مثل فعة ام يف إعدادها مواد ر ستخدَ يم  عجائنعجائن اخلمرية:  -أ 

ومن  .س( 0 30 -25)ارة املناسبة ر احل وُيتاج نشاط اخلمرية ومنوها إىل املاء والغذاء ودرجة .الكربوناثين أكسيد  غاز فيها يتصاعد
 ا.ز العرّب، وخبز احلمام، والبيت اخلبز :األمثلة على هذا النوع

 :مثل ،ابخلبز السريع الناجتة املنتجات تازأكسيد الكربون، ومتهلواء وخبار املاء واثين اب تنتفخ عجائندون مخرية: من عجائن  –ب 
 حم، وفطرية التفاح.الل ، والقطايف، وفطرية(البان كيك)فطرية املقالة 

 .مع إعطاء مثال على كل نوع منه ،ذكر اثنني من أنواع الكيكا -7
 الكيكة األساسية.: (الدسم)الكيك الدهين  -أ 
 .الكيك اإلسفنجي: الكيكة اإلسفنجية -ب
 ، الساخنة أم الباردة؟ وملاذا؟ةرافقة للكعكما هي املشروابت امل ،برأيك -8
ساخن  شراب تقدمي نستحسَ يم فا، م ابردً قدر ألن الكعك يم  ؛الشايمثل يف فصل الشتاء  وخباصة معها، املشروابت الساخنةتناول ل فضر يم 
 .ومقبواًل  ان املذاق ليصبح مستساغً س ِّ ُيم 
 ؟ما الفرق الرئيس بني الكيك األساسي والكيك اإلسفنجي -9
 األساسيالكيك  -أ 

توسطة، امل تهوحالو  ،لذيذةال تهرقيقة، ونكهالطرية و ال تهطري، وقشر الو  ،ناعمالفيف، و اخللب تاز ابلدة من الكيك، وميتعدا ميشمل أنواعً 
 و  ،رتفعامل هوسطح

م
الدقيق، والسكر، والسائل، والدهن، والبيض،  فهيه األساسية ممكو ِّانتأم ا  .ار والشكلر نتظم االمحامل، و ر قلياًل دور امل

 الكيكة اإلجنليزية. :فعة. ومن األمثلة عليهاالر  واملادة
 :الكيك اإلسفنجي -ب
وته، ابطر  وميتاز أيًضااملوجود يف بياض البيض وخبار املاء،  على اهلواء ااعتمادً عملية النفخ فيه  حدوث، و إليهبعدم إضافة الدهون  تازمي

وهو أكثر حالوة من الكيك  فيفة،اخللكيك الدسم، ونكهته اب مقارنةً رن امللني و الناعم و النتظم التحمري، ولبه املو  ي،ستو امل وسطحه
  قليل من محض الليمون.والوالسكر، والبيض،  هي الدقيق،فاألساسية  هممكو ِّانتأم ا الدسم. 
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 :الكلمات املتقاطعة فيما أييت لر حم  -10

 
(1)  

م
 .(الدقيق) .األساسي يف معظم املنتجات واملخبوزاتن كو ِّ هو امل

 .(اهلواء) .من املواد املسؤولة عن رفع العجينة (2)
(3)  

م
 .(البيض) .يعطي القوام، وتكوين الرغوة :العجائن إعدادالرطبة يف  كو ِّانتمن امل

 .(القطايف) .نوع من العجائن اليت ال يستخدم معها اخلمرية (4)
 (.فطرية التفاح) .دون مخرية ت مَعدُّ نوع من أنواع الفطائر  (5)
 شك ِّ تم  (6)

م
 (.املكسرات) اثنوية للزينة. ممكو ِّانتاألساسية يف احللوايت الشرقية، و  كو ِّانتل امل

(7)  
م
 .(السكر. )اجلافة، يعطي املذاق والطعم احللو كو ِّانتمن امل

 .(النشا) .وتكوين اللزوجة ،يساعد على تكوين اهلالم (8)
 .(البيتزا) .ساخنة مقدر من أنواع العجائن والفطائر ذات القيمة الغذائية اجليدة، تتصف ابلطراوة، وتم  (9)
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  .الوحدة الثامنة: اختاذ القرار ومهنة املستقبل 

.عدد احلصص: حصتان .                                                         : حل املشكالتاألول الفصل  

 :النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم اختاذ القرار.يتعرر  -1

 ح خطوات اختاذ القرار.وض ِّ يم  -2

 ق خطوات صنع القرار.طب ِّ يم  -3

 صحيحة حلل املشكالت. صورةيتخذ قرارات مناسبة ب -4

 أمهية صنع القرار يف احلياة.  عيي -5
 

 املفاهي  واملصطِحات:

، اخلطأ، املشكلة األساسية، العلمي، طريقة حل املشكالت، أهل احلكمة واخلربة، القرار الصائباختاذ القرار، املنهج  
 الفرعية. 

 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 املقعد. على جلسة صحيحةاجللوس  -
 . خرينألفكار اآل السليب عدم االنتقاد -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 (:؟أان نم )مَ  النشط التّلعُّ اسرتاتيجية 

  ابختيار الفصلوضوع التمهيد مل -1
م
 ا.عشوائي   بةأربعة طل عل ِّمامل

2-  
م
 أان؟ نْ مَ  ءه:زمال سائاًل ما يوجد يف الورقة، مث يلف  ختاذ القرار، حبيث ال يرى الطالباورقة حتمل مفهوم  عل ِّملصق امل

أنه  ختمنيعلى الطالب يتعنير ، و "فضل البدائل أف أبنه عملية التفكري الختيار عرر يم "مثل:  ،ملة خربيةجب فيجيب زمالؤه
 ختاذ القرارات.امفهوم 

 . لوحعلى ال تهكتابمث  تعريف اختاذ القرارات، إىل  للتوصُّل هاتناقشمجاابت الطلبة، مث إل االستماع -3

 (:رسل سؤااًل أالنشط، ) التّلعُّ  ،التّلعاوين التّلعُّ اسرتاتيجية 
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  حتديد -1
م
 ."خطوات اختاذ القرار الصائب"فقرة  عل ِّمامل

 عنها. مث كتابة سؤال ،الفقرة قراءةكل جمموعة   مث الطلب إىل أفرادالطلبة إىل أربع جمموعات،  توزيع -2

  فيما بينهم.األسئلة  أوراقاجملموعات  يتبادل أفراد -3

 .خرىإىل اجملموعات األم  ةرسال اإلجابإللمناقشة، و وقًتا كل جمموعة أفراد   منح -4

معل ِّمخرىاجملموعة األم سؤال  ةكل جمموعة إجابأفراد  ح يتصح -5
 .صحيحةغري اإلجابة  ذا كانتإ ، وإخبار امل

 يقتد -6 
م
 ز اإلجاابت الصحيحة.يعز ت، و تصويب غري الصحيح منهاو  ،اإلجاابتيف  عل ِّمق امل

  (:التدريب)، (النشاطالتّلعُّ  عن طريق ) اسرتاتيجية التّلعُّ  التّلعاوين

معل ِّم  -1
 .للطلبةق مهارة اختاذ القرار حلل مشكلة تطبي :(1-8) تمرينالالطلبة املواد واألدوات الالزمة لتنفيذ و جتهيز امل

معل ِّم ال تنفيذ -2
 .يف الكتاب املدرسيتمرين الوارد امل

 .زمالئه أمام تنفيذ التمرين املتميزين الطلبة الطلب إىل أحد -3
 .تنفيذ التمرين جمموعات، مث الطلب إىل أفرادها إىل الطلبة توزيع -4
 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5
 

  :مّلعِومات إضافية
أكثر من غريهم يف األوقات  يًعافون أنفسهم سر كي ِّ شخاص يم أعلى حل املشكالت  هم  عاليةالذين لديهم قدرات األشخاص 

 عاماًل  كالتالقدرة على حل املش دُّ عَ ت م  لذا ؛قويتصفون ابلتفوُّ  ،أفضل صورةيستخدمون معارفهم ومهاراهتم ب، وهم الطارئة
 .يف حتديد النجاح الشخصي للفرد ارئيسً 

 

 شائّلعة:أخطاء 

 .اآلخرين شورةمل هاستماعوعدم  ،ت الفرد برأيه الشخصيتعنُّ 
 

 :األفقي التكامل

  :التكامل الرأسي

  .سريةالتاسع، تنمية الروابط األم الصف رتبية املهنية، الكتاب -
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 :التّلعُّ مصادر 

 :ممعل ِّملل

 م.2014 ،اختاذ القرار وحل املشكالت .جون آدير -

 :للطالب

 م.2008 ،فن أسرار اختاذ القرار .إبراهيم الفقي -
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 ورقة عمل
 خطوات حل املشكِة

 
ل هذه الشكلة ضمن حلاستخدم األسلوب املناسب، واخلطوات الصحيحة  .الوقتمن  عدم االستفادة بةا الطلاليت يواجهه كالتبرز املشأمن 

  إبشرافمام زمالئك أليه إل توصر تاعرض ما مث  ،املشكالت واختاذ القرار خطوات حل
م
 .عل ِّمامل

                      
                         املتابعة والتقومي. -7               

 تنفيذ مراحل احلل.                                                                                     -6       

 .دراسة البدائل -4.فضل البدائلأاختيار  -5

                             .وماتمجع املعل -2 .اقرتاح البدائل -3                       

  .حتديد املشكلة -1   
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 الفصلإجاابت أسئِة 

 ما املقصود مبفهوم اختاذ القرار؟ -1

بات سب متطلر حب املنشودإىل حتقيق اهلدف  وصواًل لول املتاحة يف موقف معني، فضل البدائل أو احلأهو عملية التفكري الختيار     
          .ويف حدود الوقت املتاح ،املوقف

 يف زايدة احتماالت الوصول حلل املشكلة؟ تمسهِّماقرتح بعض البدائل اليت  -2

               .وضع حلول مؤقتة للمشكلة على افرتاضات قابلة للتطبيق -أ     

 .طلب املساعدة من أشخاص لديهم خربة -ب     

        .البدائل، مث اختيار األنسب من مجيع النواحي يف االختيار من التأين   -ج     

 ما خطوات حل املشكلة واختاذ القرار؟ -3

 .حتديد املشكلة األساسية -أ        

 .مجع املعلومات -ب        

 .ح البدائل املمكنةا اقرت  -ج       

 .دراسة البدائل -د       

 .فضل البدائلأاختيار  -ه       

 .مراحل احللتنفيذ  -و      

 .املتابعة والتقومي -ز      

 ما الغرض من متابعة حل املشكالت واختاذ القرار؟ -4

خلطوات السابقة ا تمطبرق ،ق ذلكن َل يتحقر إ، وحتقيق اهلدف من اختاذ القرار، و قرار صائب حلل املشكلةإىل د من الوصول التأكُّ      
 .اخللل وتعديل ،إلجراء التحسينات
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

  .: مراجعة الذاتاسرتاتيجية التقومي -

 قائمة الشطب. أداة التقومي: -

 : تقومي  مهارة اختاذ القرار حلل مشكلة.املوقف التقوميي -

 التقدير*
ر  الرق  األداء ممؤشم 

 نّلع  ال
 1 فرعية.مها إىل أجزاء قس ِّ مث أم  ،أبعادها فوأتعرر  ،د املشكلةحد ِّ أم   
 2 ة.ممتنو ِّعومعرفة سببها من مصادر  ،يف فهم املشكلة تمسهِّماليت مجع البياانت أ  
 3 قرتح البدائل املمكنة حلل املشكلة.أ  
 4 ابياهتا وسلبياهتا.جيإ فوأتعرر  ،مهاقي ِّ وأم  ،درس البدائلأ  
 5 من توافقه مع الظروف احمليطة.أبكرب عدد من اإلجيابيات، و  تازمي وأأتكرد إذا كان، ختار البديل األنسب برتو ٍ أ  
 6 عها.تبِّ وأم  ،م النتائجقي ِّ أم   

 .(0: )ال  .(1: )نعم*         
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 قرار ومهنة املستقبل.الالوحدة الثامنة: اختاذ  

.حصتان عدد احلصص:                                                 (.1التّلعِي  وسوق الّلعمل ): لثاينا الفصل  

 :النتاجات اخلاصة

متعل ِّقف أنواع التعليم الثانوي يتعرر  -1
 مبهنة املستقبل. امل

 ح خصائص التعليم الثانوي.وض ِّ يم  -2

3-  
م
 التعليم واملهن املختلفة وحاجات السوق.ة أبنواع تعل ِّقيستخدم وسائل التكنولوجيا احلديثة يف مجع املعلومات امل

 كادميي.وحتصيله األ ،وميوله ،خيتار املسار التعليمي مبا يتناسب مع رغبته -4

 املهن والعمل اليدوي. جتاه اجتاهات إجيابية يتبن   -5

  املفاهي  واملصطِحات:

 التعليم الثانوي، اليونسكو، سوق العمل، اخلرباتالتعليم النظامي، النظام الرتبوي، املؤسسات التعليمية، التعليم العايل، 
كادميي، املسار الشامل األكادميي، املسار الشامل املهين، برانمج التلمذة املهنية، مؤسسة التدريب العلمية واملهنية، اإلعداد األ

 كلية اجملتمع. ،املهين، االقتصاد املنزيل

 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

  املقعد. على جلسة صحيحةاجللوس  -
 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 التدريس املباشر )األسئِة واألجوبة(: اسرتاتيجية

 :الطلبة على اآلتية األسئلة بطرح الفصلوضوع التمهيد مل -1

 ما مهنة املستقبل اليت تطمح هلا؟ -

 كادميي الذي ستختاره؟االختصاص األيف رت هل فكر  -أ

 .ش ذلكمه؟ انقِّ ويف تنمية اجملتمع وتقدُّ  ،التعليم يف احلياة العامة إجياابً  مسهِّ هل يم  -ب

 ما أمهية املواءمة بني التخصصات التعليمية املختلفة وحاجة اجملتمع وتوفري فرص العمل؟ -ج
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 ، ومناقشتها، مث كتابة الصحيح منها على اللوح.الطلبة جاابتإل االستماع -2

 :(حرب كرة الثِج) نشط  الاسرتاتيجية التّلعُّ 

 تنظيم  -1
م
 الطلبة على شكل دائرة. عل ِّمامل

  توزيع -2
م
 يكتبوا أمساءهم عليها.أن  مث الطلب إليهمالطلبة،  على فارغة اأوراقً  عل ِّمامل

 يف منتصف الدائرة. هايرميمث  ،مث يطوي الورقة على شكل كرة ،كل طالب أن يكتب مفهوم التعليم الثانوي  الطلب إىل -3

 يكتب عليها خصائص التعليم الثانوي.    مث  ،الكرات إحدىأن يلتقط كل طالب   الطلب إىل -4

 أنواع التعليم الثانوي. عليها ، ليكتبهايلتقطمث  مررة اثنية، يرمي الكرةكل طالب أن   الطلب إىل -5

 التعليم الثانوي.مسارات  عليها ، ليكتبهايلتقطمث  مررة اثلثة، كل طالب أن يرمي الكرة  الطلب إىل -6

  تكرار -7
م
  .من األسئلة على الطلبة امزيدً ذا طرح إ طوات السابقةاخل عل ِّمامل

8- 
م
 اللوح. ىاإلجاابت الصحيحة عل عل ِّماالستماع إىل إجاابت الطلبة ومناقشتها، مث كتابة امل

  (:التدريب)، (التّلعُّ  عن طريق النشاط) اسرتاتيجية التّلعُّ  التّلعاوين

  جتهيز -1
م
  .تعبئة منوذج اختيار فرع التعليم الثانوي لطلبة الصف العاشر :(2-8تمرين )اللتنفيذ الالزمة األدوات واملواد  عل ِّمامل

  إعداد -2
م
 ق ابلتعليم الثانوي من مسارات وفروع، وختصصات بعض الفروع املهنية.كل ما يتعلر   عن عرًضا تقدميي ا عل ِّمامل

  توزيع -3
م
 لطلبة.على االعاشر مناذج اختيار فرع التعليم الثانوي لطلبة الصف  عل ِّمامل

 يفاإلرشادات املوجودة  ءةقرامث الطلب إليهم  ،موقدراهت اهتمورغب مميوهل َوفقختاذ القرار املناسب اإرشاد الطلبة إىل أمهية  -4
 اختاذ القرار. على هتاساعدمل ؛النموذج

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو أفراد اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمرين،  متابعة -5

 :(الزايرة امليدانية)اسرتاتيجية التدريس املباشر 

  تنظيم
م
 ،هم ختصصات التلمذة املهنيةأ الطلبة فتعرر يل ؛ين التابع ملؤسسة التدريب املهينمراكز التدريب امله زايرة إىل أحد عل ِّمامل

 بسوق العمل احمللي. صلتهاو  ها،اجمبر و 

 

 

   :مّلعِومات إضافية
بسبب  ؛بصلة لتخصصاهتم اجلامعية % من العاملني يعملون يف وظائف ال متتُّ  80م أن 2006عام  أمجرِّيت أثبتت دراسة أمريكية

 .منهم وء اختيار التخصص املناسب لكل ٍ س
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 شائّلعة:أخطاء 
 .عند اختيار املسار التعليم الثانوي، وعدم مراعاة قدراهتم العلمية وحاجة سوق العمل وقوع كثري من الطلبة يف احلرية والرتدد -
 .لتحاق مبسار التعليم املهيناالنسبة من ل ما قلر  ؛لتعليم املهينإىل انظرة اجملتمع السلبية  -
 

 :التكامل األفقي
  .العاشر، مبادرات ملكيةالصف الرتبية الوطنية، كتاب   -

  :الرأسيالتكامل 
 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
      www.moe.gov.jo :اإللكرتوين وزارة الرتبية والتعليم موقع -

  :للطالب
   http://vtc.gov.jo/vtcarاإللكرتوين:  موقع مؤسسة التدريب املهين -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moe.gov.jo/
http://vtc.gov.jo/vtcar
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 قرار ومهنة املستقبل.الالوحدة الثامنة: اختاذ 

.حصتان عدد احلصص:                                                 (.2التّلعِي  وسوق الّلعمل ): لثاينا الفصل  

 :النتاجات اخلاصة

 ح أسس االلتحاق ابلتعليم اجلامعي.وض ِّ يم  -1

 .التعلُّمفرص بيربط حاجات سوق العمل  -2

 لس التعليم العايل.جمل اإللكرتوين وقعاملطلب االلتحاق ابجلامعات عن طريق  ف آلية تعبئة منوذجيتعرر  -3

 مه. ويف تنمية اجملتمع وتقدُّ  ،سرتهوألم  ،توفري حياة كرمية لهيف  أمهية التعليم يعي -3

 

 املفاهي  واملصطِحات:

لة، جملس التعليم العايل، كادميي، املسار الشامل املهين، فرص التعليم، التنمية الشامم اجلامعي، سوق العمل، املسار األالتعلي 
 تنسيق القبول املوحد، التخصص اجلامعي، اجلامعة، كلية اجملتمع.وحدة 

 

 :إجراءات السالمة الّلعامة

 .بتنفيذ التمرين هرابء يف خمترب احلاسوب قبل البدءد من وصالت الكالتأكُّ  -

 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 :(شبكة الّلعنكبوت) النشط التّلعُّ اسرتاتيجية 

  توضيح -1
م
 التعلُّميف احلصة السابقة عن  تضرِّ القائمة على ربط املعلومات اليت عم  (شبكة العنكبوت)فكرة اسرتاتيجية  عل ِّمامل

  احلصة عن التعليم اجلامعيهذه يف  ضعرَ ا سيم مب الثانوي
م
 كرة من الصوف(.إىل   عل ِّم)ُيتاج امل

  مث وقوف ،تشكيل دائرة يف منتصف الصف الطلب إىل الطلبة -2
م
 .هايف منتصف عل ِّمامل

3-  
م
إىل كادميي؟ مث يرمي اخليط الشامل األ س االلتحاق اجلامعي لطلبة املسارعلى الطلبة: ما أس يتالسؤال اآل عل ِّمطرح امل

ر ِّر ،الطالبفيجيب مث خيرج من الدائرة،  ،حد الطلبةأ  ا.زمالئه عشوائي   إىل أحد طرف اخليط مث ميم

  طرح -4
م
الطالب الذي إىل سار الشامل املهين؟ مث يرمي اخليط امل: ما أسس االلتحاق اجلامعي لطلبة يتالسؤال اآل عل ِّمامل

 ا.زمالئه عشوائي   إىل أحداخليط  ، فريميأجاب السؤال األول

  طرح -5
م
 حىتوهكذا  ؟مها مؤسسات التعليم وسوق العملقد ِّ ما أمهية املواءمة بني التخصصات اليت تم : يتآلعل ِّم السؤال اامل
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 ه شبكة العنكبوت.شبِّ ن شبكة تم تتكور 

  تعزيز -6
م
 اإلجاابت الصحيحة على اللوح. مث كتابةلطلبة، ل عل ِّمامل

  (:التدريب)، (التّلعُّ  عن طريق النشاط) اسرتاتيجية التّلعُّ  التّلعاوين

1-  
م
ف على آلية تعبئة منوذج طلب االلتحاق التعرُّ  :(3-8) تمرينالاملواد واألدوات الالزمة لتنفيذ  الطلبةو  عل ِّمجتهيز امل

   .وحدة القبول املوحد عرب الشبكة العنكبوتية ،ابجلامعات عن طريق موقع جملس التعليم  العايل

  نفيذت -2
م
 يف خمترب احلاسوب. (شو الداتسي )جهاز العرض الرأ التمرين ابستخدام عل ِّمامل

 تمرين.التنفيذ الطلبة  الطلب إىل -3

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو يف أثناء تنفيذ التمرين،  ة الطلبةتابعم -4

 

  إضافية:مّلعِومات 
  األردنيف التعليم العايل وزارة  ، أنشأتم1958عام يف 

م
، مث يمعنير اخلرجيون سنتني دراسيتني وكانت مدرة الدراسة فيها، عل ِّمنيدار امل

 ابسم  . وفيما بعد عمرِّفتارس وزارة الرتبية والتعليممدممعل ِّمني يف 
م
ا أم   .تمعاجملكليات ومسم ِّيت   ،رت هذه املعاهدمث تطور  ،نيعل ِّممعاهد امل

ئتأم  ،م1989ويف عام  .م1962بدأ بتأسيس اجلامعة األردنية عام فالتعليم اجلامعي  وهي جامعة عمان  ،جامعة خاصة أول نشِّ
 األهلية.

 

 :شائعة أخطاء
 .  ختصصه اختيار يف أخطأ أنه ويكتشف ذاته، جيد فال وختطيط؛ دراسة دون من عفواي   سيدرسه الذي للتخصص الطالب اختيار

 

 :التكامل األفقي
    .كتاب الرتبية الوطنية، الصف العاشر، مبادرات ملكية-

 :التكامل الرأسي
 

 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
   http://www.csb.gov.jo :ردين، اهلامشيةاخلدمة املدنية األاملوقع اإللكرتوين لديوان  - 

 :للطالب
    http://www.mohe.gov.jo، اإللكرتوين وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنيةموقع  -



177 
 

 ورقة عمل

 املسار التّلعِيمي واآلاثر املرتتبة عِى ذلك اختيار سوء

 :من تحليل وربط العالقة بني كل ٍ العن طريق  كالتتشخيص املش علىأداة تشخيص تساعد  شجرة املشكالت

ث ِّل ها:ونتائجاملشكلة اثر آ -  رة.جأوراق الش متم

ث ِّل  :أسباب املشكلة -  جذور الشجرة.متم

ث ِّل : املشكلة -  ساق الشجرة. متم

 .ةهنائي صورةب حل املشكلة لتمكُّن منل بصورة واضحة وشاملةعلى فهم املشكلة  أيًضا داةهذه األتساعد 

استخدم شجرة  .واآلاثر املرتتبة على ذلك الصحيح املسار التعليمي الطلبة سوء اختيار بعضسباب أجمموعتك عن  احبث أنت وأفراد
  هذه املشكلة: عالج علىللمساعدة  اآلتيةاملشكالت 
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 الفصلإجاابت أسئِة 

 ما املقصود ابلتعليم الثانوي؟ -1

 .ته سنتان دراسيتانأو إىل سوق العمل، ومدر  ،حىت مرحلة التعليم العايلقدراته وميوله  َوفق األساسية اليت ينطلق منها الطالباللبنة 
  .واملهنية املتخصصة اليت تليب حاجات اجملتمعيعمل التعليم  الثانوي على تقدمي اخلربات الثقافية والعلمية و 

 ما خصائص التعليم الثانوي؟ -2

 .سوق العملبأو  ،حلقة الوصل اليت تربط الطالب ابلتعليم اجلامعي -أ   

  .ناسب التقدم العلمي يف اجملاالت مجيعهاكادميي واملهين للفرد مبا يعداد األاملواءمة يف اإل -ب   

 .كادميي، والفروع والتخصصات التابعة للمسار الشامل املهينالتابعة للمسار الشامل األالفروع اذكر  -3

 .كادميي الشامل: يشمل الفرعني العلمي واألدّب لإلانث والذكوراملسار األ -أ   

والتكييف، والتربيد،   ،التمديدات املنزلية والصناعية() ويضم ختصصات الكهرابء ،يشمل الفرع الصناعياملسار املهين الشامل:  -ب   
وكهرابء املركبات، والتدفئة واألدوات الصحية، واللحام وتشكيل املعادن، وصيانة  يكور، واالتصاالت واإللكرتونيات،والنجارة والد

  .األجهزة املكتبية احملوسبة، وميكانيك اإلنتاج، وميكانيك املركبات

 كادميي، ومسار التعليم الشامل املهين؟ليم الشامل األمعي ملسار التعما هي أسس االلتحاق ابلتعليم اجلا -4

لفروع األكادميية الشاملة  من الطلبة الدراسة الثانوية العامة  السماح: كادمييالشامل األسار التعليم االلتحاق ابلتعليم اجلامعي ملأسس 
 .فرع اخلاصة لكل ٍ م للقبول يف اجلامعات يف مجيع التخصصات الناجحني التقدُّ  (واألدّب ،العلمي)

م للقبول لفروع املهنية التقدُّ من الطلبة الثانوية العامة الناجحني  السماح: الشامل املهينسار التعليم االلتحاق ابلتعليم اجلامعي ملأسس 
  شرط ؛يف اجلامعات يف ختصصات حمددة لكل فرع مهين

م
 ا.لنجاح فيهمتني للفرع املهين املعين واقررر دراسة املادتني اإلضافيتني امل

العامة للفرعني:  من التخصصات املتاح دراستها يف اجلامعات للطلبة الناجحني يف امتحان شهادة الدراسة الثانوية امخسً  اذكر -5
 .العلمي واألدّب

 .مجيع التخصصات :العلميالفرع 

  .عالم، احلقوقية، اآلداب، اللغات، الصحافة واإلدار اإلعلومات املاألدّب: نظم الفرع 
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 اسرتاتيجيات التقومي وأدواته

  .املالحظة: اسرتاتيجية التقومي -

 : قائمة الشطب.أداة التقومي -

 اختيار املسار التعليمي.يف تقومي مهارة الطلبة  املوقف التقوميي: -

 التقدير*
ر  الرق  األداء ممؤشم 

 نّلع  ال

 1 ح مفهوم التعليم الثانوي.ض ِّ و يم   

ي ِّز    2 أنواع التعليم الثانوي واجلامعي ذات العالقة ابملهن املختلفة. ميم

 3 ا.مسارات التعليم الثانوي وفروعهد د ِّ ُيم   

 4 .ةصحيح صورةم الثانوي لطلبة الصف العاشر بمنوذج اختيار فرع التعلي لمي  

 5 أسس االلتحاق ابلتعليم اجلامعي.ح وض ِّ يم   

 ،لس التعليم العايلجمل اإللكرتوين وقعاملعلى آلية تعبئة منوذج طلب االلتحاق ابجلامعات عن طريق ب يتدرر   

  .املوحدالقبول وحدة تنسيق 

6 

 .(0: )ال  .(1: )نعم*           
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 .: اختاذ القرار ومهنة املستقبلالوحدة الثامنة 

.عدد احلصص: حصتان                                            (.1الثالث: البحث عن فرصة عمل ) الفصل  

 :النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم السرية الذاتية.يتعرر  -1

 يذكر عناصر السرية الذاتية. -2

 يكتب سرية ذاتية عن نفسه. -3

 ا.ا وإلكرتوني  ميل منوذج لطلب توظيف ورقي   -4

 يف البحث عن فرصة عمل. هوخرباتأمهية السرية الذاتية يف تسويق مهارات الفرد  يعي -5

 

 املفاهي  واملصطِحات:

السرية الذاتية، املقابلة الشخصية، فرصة العمل، أداة تسويقية، املعلومات الشخصية، املؤهالت العلمية، الدورات التدريبية،  
  االجتماعية، الربيد اإللكرتوين، اخلربات العملية، املهارات، املعرفون، احلالة

م
ى الوظيفي، الوصف الوظيفي، سم  الوظيفة، امل

 اهلواايت، الواثئق الثبوتية.

 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

 كتابة السرية الذاتية للبحث عن عمل.  أثناء توخي الدقة يف كتابة املعلومات وسالمة اللغة يف -

 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 :(األصابع اخلمس) النشط التّلعُّ اسرتاتيجية 

  إبعداد الفصلوضوع لتمهيد ملا -1
م
ما يف على االستماع وتبادل األسئلة ك بةخمطط األصابع اخلمس الذي يساعد الطل عل ِّمامل

 :يتالشكل اآل
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  كتابة  -2

م
 أم ا .(أين)ن يضيف أ، وإبمكانه (ماذا، ملاذا، مىت، كيف، من) كلمات من مفاتيح األسئلة  عصبإيف كل  عل ِّمامل

 ة عن طرائق احلصول على فرصة عمل )السرية الذاتية(.ص أبرز األفكار الرئيسلخر تم فاليد  ةيف راح

 .بةلط ةمخس منها كل    ، تضمالطلبة إىل مخس جمموعات توزيع -3

كتابة األسئلة وعناصرها(، مث   ،أمهيتهاو )مفهوم السرية الذاتية،  الفصلوضوع ة ملالعناوين الرئيس اءةالطلبة قر  الطلب إىل -4
 .ح األسئلة يف خمطط األصابع اخلمسابستخدام مفاتي ة احلصةقبل بداي

  تقدمي -5
م
  عل ِّمامل

م
 .وعناصرها ،وأمهيتها ،مفهومها ؛ابلسرية الذاتية تعل ِّقاجلزء امل

  .تلخيص أبرز األفكار عن السرية الذاتية مثحل األسئلة اليت كتبها الطلبة يف بداية احلصة، الطلبة  الطلب إىل -6

7-  
م
 .لوحأهم األفكار على ال مث كتابةاملخططات أمام الطلبة،  عل ِّمعرض امل

  (:التدريب)، (التّلعُّ  عن طريق النشاط) اسرتاتيجية التّلعُّ  التّلعاوين

1-  
م
  ة.ية الذات( تعبئة منوذج سري 4-8)تمرين الاملواد واألدوات الالزمة لتنفيذ  الطلبةو  عل ِّمجتهيز امل

  تدوين -2
م
 .أوراق عمل ليستخدمها الطلبةيف أو  ،خطوات تنفيذ التمرين على اللوح عل ِّمامل

  تنفيذ -3
م
 أمام الطلبة. التمرين عل ِّمامل

 تمرين.التنفيذ الطلبة  الطلب إىل -4

 .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو يف أثناء تنفيذ التمرين،  ة الطلبةتابعم -5

 

 

  إضافية:مّلعِومات 

  ؛ا كتابته يف السرية الذاتيةمهم جد  عنصر اهلوايت واالهتمامات 
م
وقد أظهرت  .م للعملتقد ِّ ألنه يساعد على حتليل شخصية امل

% من مسؤويل التوظيف اعرتفوا أبهنم استبعدوا  71أن  يف بريطانيا (REC)دراسة أجراها احتاد االستقطاب والتوظيف 
 مرشحني بسبب هواايهتم واهتماماهتم.
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 شائّلعة:أخطاء 

 .السري الذاتية م كلمات متعالية عند كتابةاستخدا 

 

 

 

 

 

 :التّلعُّ مصادر 

  :ممعل ِّملل

   www.mol.gov.jo    اإللكرتوين: وزارة العمل األردنيةموقع  -

 :للطالب

 م. 2019 ،فن التواصل مع اآلخرين .حممد أبو القمبز -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التكامل األفقي

  .اكتاب الثقافة املالية، الصف العاشر، فرصيت تصبح مشروعً -

  :التكامل الرأسي

http://www.mol.gov.jo/
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 .الوحدة الثامنة: اختاذ القرار ومهنة املستقبل 

 .عدد احلصص: حصتان                                            (.2فرصة عمل ) الثالث: البحث عن الفصل

 :النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم املقابلة الشخصية.يتعرر  -1

 تقن مهارات اجتياز املقابلة الشخصية.ي -2

 آلخرين.اب أمهية االتصالعي ي -3

 حتسني الدخل. علىعي أمهية العمل ي -4

 

  املفاهي  واملصطِحات:

الكفاءات، املؤهالت العلمية، امليول املهنية،  واملقابلة الشخصية، طلبات التوظيف، استقطاب املوظفني، ذو  ،الوظيفة
 .املوضوعية، املصداقية

 

 الّلعامة:إجراءات السالمة 

  دون مبالغة. من التزام املظهر الالئق يف اللباس  -

 

 اسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف

 (البطاقات اخلاطفة) التدريس املباشراسرتاتيجية 

1-  
م
 . الكتاب املدرسيالوارد يف توظيف الطلب  جذ ا أو بطاقات عن منو صورً  عل ِّمعرض امل

2-  
م
 على الطلبة: تيةاألسئلة اآل عل ِّمطرح امل

 ى هذا النموذج؟سم  ماذا يم  -أ

 ما أهم املعايري واملواصفات واملعلومات اليت يشملها منوذج طلب التوظيف؟ -ب

 .ح أمهية منوذج طلب التوظيفوض ِّ  -ج

 ل إىل إجابة موحدة.للتوصُّ  مجاعي تنظيم نقاشإلجابة عن األسئلة، مث الطلبة ا الطلب إىل -3

 .ةاخلاص هتميف سجال ليهإلوا تدوين ما توصر لطلبة ا الطلب إىل -4 
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  .(4-8) نشاطالالكتاب املدرسي لتنفيذ  فتحلطلبة ا الطلب إىل -5

  .هلم الراجعة الالزمة ةالتغذي تقدميو يف أثناء تنفيذ التمرين،  ة الطلبةتابعم -6

 (الكرسي الساخن) النشط التّلعُّ اسرتاتيجية  

 يف مركز الدائرة. )الكرسي الساخن( بشكل دائري، ووضع كرسي الصفوضع املقاعد يف لطلبة ا الطلب إىل -1

  .الكرسي الساخنعلى اجللوس من الطلبة  عتطو ِّ مم  الطلب إىل -2

 إىل الطلبة  توجيه -3
م
 به، خرآ عتطو ِّ مم  مث استبدال ،السؤال نلإلجابة ع ا كافًياوقتً  منحهو  ،عتطو ِّ طرح األسئلة على زميلهم امل

 وهكذا.

  تعزيز -4
م
  تصويب غري الصحيح منها. الصحيحة، و  تاإلجااب عل ِّمامل

 

  إضافية:مّلعِومات 
 :أنواع عِّدرة، أبرزهاالتوظيف إىل  تمقابال تمصنرف

 يف الشركات الصغرية.غالًبا م هذا النوع ستخدَ يم و  ،جيريها فرد واحد داخل الشركة مقابلة: املقابلة الفردية
 .على األغلبمن عضوين أو أكثر  فيها جلنة التوظيف تألرفمقابالت اللجان: ت

 
م
  ا.أو تتابعي   اتدرجيي   ملرشحني للوظائفا مقابلةجة: تدر ِّ املقابلة امل

 إاملقابلة اجملموعة: 
م
 الفريق. ضمنالختبار قدراته يف العمل  ؛م للوظيفة ضمن جمموعة أو فريق عملتقد ِّ دراج امل

 

 شائّلعة:أخطاء 
 ،منيتقد ِّ ق ابالعتقادات الدينية للمم األسئلة اليت تتعلر  :مثل ،أثناء املقابلة يفالتوظيف  واليت قد يطرحها مسؤول غري الصحيحةألسئلة ا
 .واحلركية ديةاجلس وصفاهتم العرقية والقبلية، خلفياهتمو 
 

 :التكامل األفقي
  .اكتاب الثقافة املالية، الصف العاشر، فرصيت تصبح مشروعً  -

  ي:التكامل الرأس
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 :التّلعُّ مصادر 
 :ممعل ِّملل
 .م2019 ،اخلطوة األوىل حنو الّلعمل احلر .طارق سويدان -

 :للطالب
 م.2007 ،فن البحث عن وظيفة .محد ساَل ابدويالنأ -
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 ورقة عمل

 مهنة املستقبل

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يها.لإع تتطلر  الذاتية ملهنة املستقبل اليت ةلكتابة السري  استخدم النموذج اآليت

 املعتمدمنوذج السرية الذاتية 

 املعلومات الشخصية: -1

 ................................... ...............:االسم

 م....../...../.....تريخ امليالد: . ............:مكان امليالد

 ............ ........................................................................................:احلالة االجتماعية

 .......................................................................................... ...................:العنوان

 ........................................................................................... ..........:احملافظة، املدينة

 :.......................................................................................................... .م املنزلرق

                                       اهلاتف احملمول:................................................................................................. .رقم 

 ..................................................................... ...............................:لكرتوينالربيد اإل

 ........................................................................................... .أو املؤهالت: ،التعليم -2

 ............................................................................................. .املهارات والدورات: -3

 ......................................................................................... . التجارب املهنية السابقة: -4

 ................................................................................................. .......اهلواايت: -5
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 الفصلإجاابت أسئِة 

 :ا أييتح املقصود مبوض ِّ  -1

شخص يرغب لربات اخلهارات و املؤهالت و املبيان أو تقرير شخصي موجز يستعرض بعض املعلومات الشخصية و  :السرية الذاتية -أ  
 
م
 .م للعملتقد ِّ يف احلصول على فرصة عمل؛ بتزويد أصحاب العمل ابملعلومات الكافية عن امل

  علىاملؤسسة  تموز ِّعهامناذج  :طلبات التوظيف -ب  
م
املعايري واملواصفات واملعلومات اليت ترغب وتشمل  ،لعمل لديهامني لتقد ِّ امل

يف  إسهاًما ؛فضل العناصر من ذوي الكفاءات واملؤهالت العلميةأالستقطاب  ؛املؤسسة يف توافرها يف املوظف الذي سيعمل لديها
 .سب طبيعة النموذج لدى املؤسسةحبا ا أو ورقي  وني  لكرت إ أعبر تم وهي حتقيق أهدافها، 

 و املقابلة الشخصية: لقاء بني مسؤول التوظيف أو جلان التوظيف اخلاصة ابملؤسسة  -ج 
م
لتقييم درجة امتالكه  ؛م للوظيفةتقد ِّ امل

 .بات فرصة العملمتطلر 

  ما أمهية املقابلة الشخصية يف احلصول على فرصة عمل؟ -2

صاحب العمل  العمل فيها، فضاًل عن تعرُّف مدى مناسبة خبصوصها من حيثالقرار املناسب  اختاذ، و وموظفيهااملؤسسة،  تعرُّف  
متقد ِّم للوظيفة. 

  مدى كفاءة امل

 .من األمور الواجب مراعاهتا قبل وأثناء املقابلة الشخصية امخسً د عد ِّ  -3

 يف أثناء املقابلة. أفضل مبظهرالظهور  على ساعدي طلوبة؛ مااملؤسسة والوظيفة امل تعرُّف -أ   

 .دون مبالغةمن  املالبساملظهر الالئق  يف التزام  -ب   

 .نفسلاب التعريفو  ،التحية وإلقاءبثقة،  املقابلة غرفة دخول -ج   

  ية وااللتزام.شخصالا عن انطباعً  عطيي ما ؛م ابلوقت احملدد للمقابلةالتز اال -د    

 .تثري عالمات االستفهام مبهرةأسئلة  عدم طرح -ه    
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 التقومي وأدواتهاسرتاتيجيات 

  :املالحظة :اسرتاتيجية التقومي -

 شطب.ال: قائمة أداة التقومي -

 البحث عن فرصة عمل. فصل : تقومي الطلبة يفاملوقف التقوميي -

 التقدير*
ر  الرق  األداء ممؤشم 

 نّلع  ال

 1 ح مفهوم السرية الذاتية.ض ِّ و يم   

 2 ذكر عناصر السرية الذاتية.ي  

 3 .هذاتية عن نفسكتب سرية ي  

 4 ح مفهوم املقابلة الشخصية.وض ِّ يم   

 5 لطلب توظيف. امنوذجً  لمي  

 (.0: )ال (. 1: )نعم*       
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 إجاابت أسئِة الوحدة

 ؟ااًل ا أو فع  ماذا ستفعل إن َل يكن القرار الذي اختذته صحيحً  -1

 .وافرةاملتحبث يف البدائل أحبث عن أسباب فشل القرار، أو أ

 ذا كانت مرتفعة؟إقيمة فاتورة الكهرابء يف منزلك  اختاذها لتخفيض ميمكِّنما اإلجراءات اليت  -2 

 و فقط،  سرةاألم  دافر أفيها  وجدإانرة األماكن اليت يو التوفري،  مصابيحاستخدام 
م
 .رة للطاقةوف ِّ اقتناء األجهزة الكهرابئية امل

 القرار؟ ما العالقة بني حل املشكلة واختاذ -3

ت ِّمامل هأهداف ق ِّققرار ُيم  تطلرب اختاذمواقف ومشكالت ت ةيااحليف  اإلنسان واجهي أو  ،تفكري لصنع القرار األنسبال عليه اللجوء إىل نشودة؛ ما ُيم
  .حلول إبداعية ووسائل مبتكرة حلل املشكالت ابختاذ القرارات املناسبة إجياد

 .إجابتك أبدلة من الواقع مدع ِّ ا؟ ةبني رغبتك والوظيفة املنتظر  قف ِّ و حاجة السوق له ضعيفة، كيف تم ترغب يف دراسة ختصص معني، ولكن  -4

 .دراسته أرغب يفبة من التخصص الذي التخصصات القرييف التفكري إعادة  -أ 

 . ني املتعطلني عن العمل من هذا التخصصجيأعداد اخلر  تعرُّف -ب

 .على عمل ربط الرغبة الشخصية بفرصة احلصول -ج

 .الع على التخصصات املطلوبة يف سوق العملاالط ِّ  -د

 .واالستفادة من خرباهتم ،ي السديدأاالستماع آلراء أصحاب الر  -ه

 عداد األيدي العاملة املدربة مبا يتوافق مع سوق العمل؟إما دور مؤسسة التدريب املهين يف  -5

مبدأ التدريب إىل ا كفاءة العاملني استنادً زايدة  أو  ،سوق العمل اجاتواملهن الالزمة حللطلبة املهارات إعداد برامج مهنية متخصصة إلكساب ا
 .املستمر

 الصف العاشر على فروع التعليم الثانوي؟ اع الطلبة  الذين أهنو وزر كيف يم  -6

 حسابو  ،نتائجهم يف الصفوف الثامن والتاسع والعاشر بناًء علىع الطلبة على مساري التعليم الثانوي الشامل األكادميي واملهين وفروعهما وزر يم 
 :على مساري التعليم وفروعهما كااليت هتوزيعب مْغَيَة  ؛املعدل املعتمد للطالب

 40) + من معدل عالمات الطالب يف الصف التاسع( % 30) + من معدل عالمات الطالب يف الصف الثامن( % 30) املعدل املعتمد=
 ).الطالب يف الصف العاشرمن معدل عالمات  %

جل تقليل الفجوة بني التخصصات اجلامعية وواقع احتياجات سوق العمل احمللي واإلقليمي أما اإلجراءات الواجب اتباعها من  ،برأيك -7
 والعاملي؟
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 .سوق العمل والكفاية املطلوبة لكل مهنة حاجاتربط التخصصات اجلامعية حبسب  -أ

 .مستقباًل و  احاضرً وق العمل داد دراسات شاملة عن سإع -ب

 .بات كل وظيفة، وكيفية توفري الكفاءات الالزمةمعرفة متطلر  -ج

 .صغرية مشروعاتني على إنشاء جيتشجيع اخلر  -د

 .ب عليهاالتغلُّ  ميمكِّنر سبب ظهور البطالة، وكيف فس ِّ  -8

ني جياخلر  ل بعض الوظائف منالبطالة، وكذلك عدم تقبُّ ابحثني عن عمل يف ختصصات غري مطلوبة يف سوق العمل يؤدي إىل ني جيخر  وجود
 .الوافدة العمالة استخدام إىل ما يؤدي ؛نتيجة تدين األجور

 ما أمهية السرية الذاتية؟ -9

متقد ِّم ببيان صورة واضحة عن النفس؛عن  تعريفال -أ
 ،ؤهالتاملو  ،شمل اجلوانب الشخصيةي ،منطقي خمتصر على حنوٍ  ،لصاحب العمل امل

 .رباتاخلو  ،واايتاهلو  ،هاراتاملو  ،تعليمالومستوى 

 .أو مسؤول التوظيف يف املؤسسة ،دعوة ملقابلة صاحب العملتلق ي تساعد السرية الذاتية صاحبها على  إذ ؛خطوة للمقابلة الشخصية -ب

متقد ِّم تمهارافيه ض عرَ عالن تسويقي، تم إب أشبهالسرية الذاتية  ت مَعدُّ  إذ ؛داة تسويقيةأ -ج
جتذب انتباه املعين  ،بصورة واقعية هإجنازاتو  امل

 .ابلتوظيف

 .ر ذلك يف احلصول على الوظيفةؤث ِّ ح كيف يم ، وض ِّ امتأخرً من األخطاء اليت يرتكبها بعض الباحثني عن العمل عند املقابلة، احلضور  -10

متقد ِّمعن ا ا سيئً يعطي انطباعً  يف وقتها املقابلة الشخصية عدم حضور
 وغري، ممنظرمم ابلعمل، وغري لتزِّ مم غري نه أب ؛لدى صاحب العمل امل

 .قيمة العمل ال ُيرتمر قيمة الوقت، و قد ِّ ط،  وال يم نضبِّ مم 

 .د عناصر السرية الذاتيةعد ِّ  -11

 ، واهلواايت نشطةاأل ،املهارات العملية،اخلربات ، الدورات التدريبية ،املؤهالت العلمية ،املعلومات الشخصية
م
 .الوظيفة املطلوبة ،فونعر ِّ امل
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 حتِيل حمتوى

          (.37-6)الصفحات:                         .دروس (3)عدد الدروس:                  ة.ضيرَ عنوان الوحدة: حاالت مَ                    .الصف: العاشر     .املهنية ةاملبحث: الرتبي

 األنشطة املهارات القي  واالجتاهات األفكار واحلقائق املفاهي  واملصطِحات املفردات

، مفهوم مرض السكري -
 عراضه.أو  ،نواعهوأ

 .تشخيص مرض السكري -

ملرضى  ة الغذائيةاحلمي -
 السكري.

 .السكر يف الدم قياس نسبة -

 عراضه.، وأمفهوم ضغط الدم -

م ىل التحكُّ العوامل اليت تؤدي إ -
 يف ارتفاع ضغط الدم.

م يف التحكُّ  أمهية احلمية الغذائية -
 .يف ارتفاع ضغط الدم

 .قياس ضغط الدم -

 .يتشنُّجاالضطراب ال -

، سبابه، وأمفهوم الصرع -
للتعامل  والتدابري الوقائية، عراضهوأ

 .مرض السكري -

 .الغذائية ةاحلمي -

 

 

 

 

 

 .ارتفاع ضغط الدم -

 

 

 

 

 

أكثر مرض السكري من  -
 .العاَلَ ا يف مراض انتشارً األ

يظهر مرض السكري  -
البنكرايس ة در عجز غم  ةنتيج
 .نسولنيإفراز هرمون األعن 

التغذية السليمة، وممارسة  -
 الرايضة، واحملافظة على

حتافظ عوامل ؛ كلها الوزن
  .نسانعلى صحة اإل

  عمل فحوصات دورية -
 -قلعلى األ - ة يف السنةمرر 

 ب اإلصابةيساعد على جتنُّ 
 ألمراض املزمنة.اب

الصرع ظهور مفاج   -
اض عصبية وحركية ألعر 

إرادية ونفسية وحسية ال

 

 .روح التعاون -

 

الوعي أبمهية الفحص  -
 .الدوري

 

 .العمل بُّ حم  -

 

والتعاطف  ،اآلخرين بُّ حم  -
أولئك الذين اصة وخب ،معهم

 يعانون حاالت َمرضية.

 

 

 .امتال، العزمية واإلرادة -

   

ة عن عمل نشرات توعي -
 ،والضغط ،السكري مرض

 .يتشنُّجواالضطراب ال

 

 

 

 ،تقان قياس السكرإ -
 .وقياس الضغط

 

 

 

 

 

 13ص  ،(1-1تمرين )ال

 16ص  ،(3-1) نشاطال

 23ص  ،(2-1التمرين )

 

 26ص  ،(5-1النشاط )
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 Form # QF71-1-47rey.a      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مع نوابت الصرع

 

 

 

 .يتشنُّجاالضطراب ال -

كيميائي انمجة عن نشاط  
ر يف اجلملة العصبية تكر ِّ مم 

 .املركزية

 

 

 

الوعي أبمهية معرفة  -
  .اإلسعافات األولية

شخاص التعامل مع األ -
الضطراب املصابني اب

 ،لسالمتهم ؛ي حبذرتشنُّجال
 .ومحايتهم

سعاف شخص مصاب إ -
 .جية اضطراب تشنُّ بنوب

 

 

 33ص  ،(3-1تمرين )ال
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 اإلطار النظري الرتبوي

 .اسرتاتيجيات التدريس -أواًل 

 تيجيات التدريس أبهنا خطة تصف اإلف اسرتاعرر تم 
م
ن يف الصف، وتتضمر  الفصلوالطالب لتحقيق نتاجات  عل ِّمجراءات اليت يقوم هبا امل

 ة.در استخدام اسرتاتيجيات عِّ 

  يتباين
م
، واإلمكاانت املتوافرة يف املواقف التعليمية الفصلاستخدام هذه االسرتاتيجيات اليت تعتمد على موضوع  من حيثون عل ِّمامل
 ا أكرب فيها.الطالب دورً عطاء إي تنويع اسرتاتيجيات التدريس، و ية؛ لذا جيالتعلُّم

 يف هذا الدليل: ةمديف ما أييت وصف خمتصر السرتاتيجيات التدريس املعت

 :التدريس املباشر -1

 رك ِّ اسرتاتيجية تم 
م
 .مراعاة الفروق الفردية بينهمو  يف تقدمي املعرفة للطلبة، -اأساسً  - عل ِّمز على دور امل

 فعاليات هذه االسرتاتيجية:على مثلة األمن  

 .احملاضرة -أ

 .األسئلة واألجوبة -ب

 .البطاقات اخلاطفة -ج

 .أوراق العمل -د

 .العمل يف الكتاب املدرسي -ه

 .الضيف الزائر -و

 حلقة البحث-ز

 .العرض العملي -ح

  .التدريبات والتمارين -ط

 :حل املشكالت -2
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، ابستخدام خطوات حل املشكالت، التعلُّم؛ لتحقيق نتاجات ممنظرماسرتاتيجية تقوم على اإلفادة من اخلربات واملعلومات أبسلوب 
 وهي:

 .الشعور ابملشكلة -أ

 .حتديد املشكلة، وصياغتها يف صورة إجرائية قابلة للحل -ب

 .مجع املعلومات والبياانت ذات الصلة ابملشكلة -ج

 .وضع الفرضيات -د

 .اختبار الفرضيات -ه

 .الوصول إىل حل املشكلة -و

 .ا للتعميم يف مواقف مماثلةلفرضية بوصفها أساسً استخدام ا -ز

 :التّلعاوين التّلعُّ  -3

 5-2) من ةمكون ،ع فيها الطلبة إىل جمموعات متجانسةوزر اسرتاتيجية يم 
م
، حبيث يعملون مع عل ِّم( طلبة بعد أن يتلقوا تعليمات من امل

 . الفصل إىل حتقيق نتاجات لزايدة تعليمهم، وصواًل  بعضهم

 فعاليات هذه االسرتاتيجية:على مثلة األمن 

 .املناقشة -أ

 .املقابلة -ب

 .الشبكة -ج

 الطاولة املستديرة.  -د

 .تدريب زميل -ه

  .،(، شارِّ زمياًل  ر، انتقِّ )فك ِّ  -و

  :عن طريق النشاط التّلعُّ  -4

  التعلُّميف  تمسهِّمن مهام وأسئلة عن طريق العمل، وتتضمر  التعلُّمز على رك ِّ اسرتاتيجية تم 
م
 ا. ه ذاتي  وجر امل
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 فعاليات هذه االسرتاتيجية:على مثلة األمن 

 .املناظرة -أ

 .اللعب -ب

 .الزايرة امليدانية -ج

 .تقدمي العروض الشفوية -د

 .املناقشة ضمن فريق -ه

 .شروعاتامل -و

 .الدراسة املسحية -ز

 .القصة -ح

 .لعب األدوار -ط

 .التمثيل والدراما -ي

 :االستقصاء -5

ة ممتعل ِّقاسرتاتيجية تعن ابلبحث عن املعرفة واملعلومات واحلقائق، عن طريق املظاهر اخلمسة لالستقصاء؛ إذ يشار، الطالب يف أسئلة 
، مث يعطي الدليل األولوية عند اإلجابة عن األسئلة، فيصوغ التفسريات من الدليل، ويربط تفسرياته ابملعرفة العلمية، الفصلبنتاجات 
 ر تفسرياته. رب ِّ مع أقرانه، ويم  مث يتواصل

 :التفكري الناقد -6

التنبؤ هبا، وغايته التحقق من  ميمكِّناسرتاتيجية تقوم على نشاط عقلي هادف حمكوم بقواعد املنطق واالستدالل، يؤدي إىل نواتج 
 ا إىل معايري مقبولة. الشيء وتقوميه استنادً 

 تصنيف بلوم.  َوفقا من مهارات التفكري العليا جزءً  ت مَعدُّ ن التفكري الناقد مهارات التحليل والتقومي اليت يتضمر 

 .التّلعُّ أمناط  -ااثنيً 

 احلواس )بصري، مسعي، حركي(.  َوفقم ( أمناط تعلُّ VAKن منوذج )م عن طريقها الطالب، ويتضمر طرائق خمتلفة يتعلر  التعلُّمأمناط  ت مَعدُّ 

 :التعلُّميف ما أييت وصف خمتصر ألمناط 
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 ة، والقراءة، والصور، واخلرائط. عن طريق املشاهد التعلُّم: النمط البصري -1

 ستماع برتكيز املعلومة، وحفظها. عن طريق السمع، واملناقشة، واال التعلُّم: النمط السمعي -2

 نية، واأللعاب، وبرامج احلاسوب. عن طريق احلركة، والتجارب، والرحالت امليدا التعلُّم: النمط احلركي -3

 .دةّلعدتالذكاءات امل -ااثلثً 

 ت ِّ عديد من الدراسات أمهية مراعاة قدرات الطلبة والفروق الفردية بينهم؛ ما ُيم دت أكر 
م
أن يدر، هذه الفروق يف أثناء  عل ِّمم على امل

 . ميمكِّنن الطلبة من جعل أدائهم أفضل ما تدريسه، ويوائم بينها وبني اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة؛ ليتمكر 

 :املتعددةما أييت وصف خمتصر للذكاءات  يف

، ويستخدم هذا الذكاء يف مهارات االستماعا. ، أم كتابي  استخدام الكلمات بفاعلية؛ سواء أكان ذلك شفواي  : الذكاء اللغوي -1
 والكتابة، والقراءة، والتحدث. 

 وارتباطات بني خمتلف املعلومات. ف العالقات اجملردة، وعمل عالقات استخدام األرقام بفاعلية، وتعرُّ : املنطقي -الذكاء الرايضي  -2

 ندسية، وحتليلها. ني األشكال اهل، وفهم العالقات بالعاَلَ إدرا،  :الذكاء املكاين -3

  التعبري عن املشاعر واألفكار. استخدام اجلسم يف: اجلسمي –الذكاء احلركي  -4

 سيقية، وإدراكها. التعبري عن األشكال املو : الذكاء املوسيقي -5

 تصل بدوافعهم، ومشاعرهم اخلاصة. فهم اآلخرين، وإدرا، الفروق بني الطلبة، وما ي: الذكاء االجتماعي -6

 ف على أساس هذه املعرفة. والتصرُّ  معرفة الذات، وفهمها،: الذكاء الذايت -7

 والتمييز بني ما هو حي وغري حي. فهم الطبيعة، : الذكاء الطبيعي -8

 ح األسئلة ملعرفة أسرار الوجود. طر : الذكاء الوجودي -9

 .التّلعامل مع ذوي احلاجات اخلاصة -ارابّلعً 

 :نو تفوم قالطِبة املم  -1

  على تعديلإجراء  -أ
م
؛ لتتناسب هذه األنشطة مع حاجات ممتفو ِّقما يدل على وجود طالب  عل ِّممستوايت األنشطة حني يكتشف امل

 فد التحدي عند الطلبة اآلخرين؛ ول ِّ ق عند هذا الطالب، وتم التفوُّ 
م
ؤدي إىل ت تفو ِّقاألنشطة اليت تكون دون مستوى قدرات الطالب امل

 . لديهمستوى الدافعية  وتدينتراجع اهتمامه، 
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  -ب
م
ابألنشطة اخلاصة هبؤالء الطلبة، وتوضيح دورهم جتاه أبنائهم  -دوري مستمر على حنوٍ  -ني تفو ِّقإعالم أولياء أمور الطلبة امل

 
م
 ني، وتوفري اجلو املناسب واإلمكاانت الالزمة لتنمية مواهبهم وقدراهتم ورعايتها. تفو ِّقامل

 :ضطراابت نطقيةالطِبة الذين يّلعانون ا -2

التحلي ابلصرب وسعة الصدر يف أثناء االستماع للطالب؛ لكيال يشعر ابإلحباط،، فال يتحدث يف املرات القادمة؛ إذ إن للصرب  -أ
 ا على االستمرار يف أدائه الناجح. ا؛ ما جيعله قادرً  ونفسي  وحسن اإلصغاء األثر اإلجياّب األكرب يف تعزيز شخصية الطالب تربواي  

ضه للحرج عر ِّ  منه، أو إكماهلا عنه حني يتلعثم يف نطقها؛ ألن ذلك يم ب مساعدة الطالب يف أثناء كالمه، بنطق الكلمة بداًل جتنُّ  -ب
 واالضطراب. 

 ب إجبار الطالب على إعادة الكلمة اليت يتلعثم يف نطقها أمام اآلخرين. جتنُّ  -ج

 بان له القلق. سب ِّ يدان الضغوط النفسية على الطالب، ويم التوجيه والتدريب الصارمني؛ ألهنما يز  جتنُّب -د

 توجيه الطلبة العاديني إىل عدم االستهزاء ابلطالب الذي يعاين صعوبة يف النطق.  -ه

حفز الطالب الذي يعاين اضطراابت نطقية إىل املشاركة يف العمل اجلماعي؛ ملساعدته على جتاوز الصعوابت النطقية اليت يواجها  -و
 اإلمكان. قدر 

 تكرار ما يصدر عنه من نطق غري سليم.  جتنُّباستخدام اللغة السليمة يف خماطبة الطالب يف خمتلف املواقف، و  -ز

 :ذوو احلاجات البصرية -3

 . ةتوفري اإلضاءة املناسبة يف مكان جلوس الطالب، حبيث ال تكون خافت -أ

إىل التأكد من جلوسه جبانب  أثناء جلوسه ال أمامه مباشرة، إضافةً احلرص على أن تكون اإلضاءة على جانب الطالب، يف  -ب
 النافذة؛ لضمان اإلضاءة اجليدة. 

  -ج
م
 سج ِّ تشجيع الطالب على استعمال األدوات املعينة عند الضرورة، مثل: امل

م
ارة الطبية ة، وارتداء النظ  كرب ِّ الت، والعدسات امل

 ابستمرار. 

   نوطة هبم.نوا من أداء املهام املل من الوقت املخصص للطلبة العاديني؛ ليتمكر ا أطو منح طلبة هذه الفئة وقتً  -د

 :ذوو احلاجات احلركية -4

 إيالء الطالب الذي يعاين صعوابت حركية االهتمام الكايف يف املواقف املختلفة.  -أ

 توفري البدائل من األنشطة واملواقف املالئمة إلمكاانته وقدراته وحاجاته.  -ب
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زايدة دافعية الطالب عن طريق إقناعه مبقدرته على اإلجناز السليم مثل غريه من الطلبة العاديني، والطلب إليه أداء مهام تناسب  -ج
 إمكاانته. 

 :الطِبة ضّلعاف السمع -5

 ا، وتكون السرعة يف الكالم متوسطة. التحدث إىل طلبة هذه الفئة بصوت مسموع، حبيث ال يكون مرتفعً  -أ

 ا للطالب ضعيف السمع. صياغة الفكرة أو السؤال ليصبح أكثر وضوحً إعادة  -ب

أن يكون مصدر  جتنُّب، مبا يف ذلك الشفافيات، واألفالم )الساليدات(، واللوح، و ميمكِّناستخدام املعينات البصرية أقصى ما  -ج
 املعلومات يف مكان خافت اإلضاءة. 

 د من فهمه املوضوع. للتأكُّ احلصول على التغذية الراجعة من الطالب؛  -د

 تشجيع تطور مهارات التواصل، مبا يف ذلك الكالم، وقراءته، وهتجئة األصابع، والتواصل اليدوي.  -ه

 من الطلبة اآلخرين يف الصف.  يمتوقرعا ع منه أقل مم  ا إىل املشاركة يف األنشطة الصفية، وعدم التوقُّ حتفيز الطالب الضعيف مسعي   -ز

 لوالدين. اباالتصال املباشر  -ح

 احلرص على التواصل الدائم مع الطالب ضعيف السمع.  -ط

 :التّلعُّ بطيئو  -6

 )املادية، واملعنوية، والرمزية، واللفظية(، وتقدمي التعزيز مباشرة بعد حصول االستجابة املطلوبة.  املتنوعةاستخدام أساليب التعزيز  -أ

 ما التعليم الفردي، والتعليم اجلماعي. املتبعة، وال سير  ع يف أساليب التعليمالتنوُّ  -ب

 عن أقرانه العاديني.  التعلُّمعدم عزل الطالب بطيء  -ج

 الرتكيز على نقاط الضعف اليت يعانيها طلبة هذه الفئة، وتعزيز اجلوانب اإلجيابية ونقاط القوة لديهم.  -د

 أمور هؤالء الطلبة، ومراقبة مدى تقدُّ إقامة عالقة إجيابية واتصال دائم مع أولياء  -ه
م
 مة. قدر مهم يف ضوء الربامج التعليمية والرتبوية امل

 تعزيز عملية التفاعل اإلجياّب بني طلبة هذه الفئة وزمالئهم العاديني.  -و
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 .اسرتاتيجيات التقومي وأدواته -خامًسا
 

 أدوات التقومي
 

 املواقف التقوميية التابّلعة لالسرتاتيجيات
 

 اسرتاتيجيات
 التقومي

 
 الرق 

 
قائمة الرصد  -1

 )الشطب(.
 

سلم التقدير  -2
 العددي.

 
 

سلم التقدير  -3
 اللفظي.

 
 

سجل وصف  -4
 سري التعلم.

 
 
 
 
السجل  -5

 القصصي.

  التقدمي: عرض منظم خمطط يقوم به الطالب.
التقومي املعتمد 
 على األداء.

 
 
 
 

1 
 الطالب.العرض التوضيحي: عرض شفوي أو عملي يقوم به 

 ددة بصورة عملية.حمداء العملي: أداء الطالب مهام األ
 ة.داحلديث: حتدث الطالب عن موضوع معني خالل مدة زمنية حمد

 املعرض: عرض الطالب إنتاجه الفكري والعملي.
 ا بكل ما يرافقه من حركات.احملاكاة )لعب األدوار(: تنفيذ الطالب حوارً 

)املناظرة(: لقاء بني فريقني من الطلبة ملناقشة قضية ما، حبيث يتبن  املناقشة 
 ة.كل فريق وجهة نظر خمتلف

االختبار: طريقة منظمة لتحديد مستوى حتصيل الطالب ملعلومات ومهارات 
 ا.يف مادة دراسية تعلمها سابقً 

 الورقة
 والقلم.

2 

 3 التواصل. املؤمتر: لقاء مربمج يعقد بني املعلم والطالب.
 املقابلة: لقاء بني املعلم والطالب.

 األسئلة واألجوبة: أسئلة مباشرة من املعلم إىل الطالب.
 4 املالحظة. ا يف املواقف احلقيقية.املالحظة التلقائية: مالحظة السلوكات كما حتدث تلقائي  

دد فيها ظروف مضبوطة، مثل: حتاملالحظة املنظمة: مالحظة خمطط هلا، و 
 الزمان، واملكان، واملعايري خاصتها.  

 5 مراجعة الذات. يوميات الطالب: كتابة الطالب ما قرأه، أو شاهده، أو مسعه.
 ملف الطالب: ملف يضم أفضل أعمال الطالب.

 .تقومي الذات: قدرة الطالب على تقييم أدائه، واحلكم عليه
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 امتحان مقرتحمنوذج 

 
 .املبحث: الرتبية املهنية                                                                  مديرية الرتبية والتعليم..........

                                                                                                         .الصف: العاشر                                                                   ................مدرسة:.....
                                                                                                                                       .  الزمن: ساعة واحدة          :............والتاريخ اليوم

                                                               .     االسم:................
                                                            (.2) (، وعدد الصفحات4أبن عددها ) نفسها، علًما أجب عن مجيع األسئلة على الورقة مِحوظة:

 ( عالمات10)                                                                    السؤال األول: عرم ف ما أييت:
 مرض السكري. -1
 ضغط الدم. -2
 ة الصغرية.ياملشروعات االقتصاد -3
 .تطوُّعال -4
 .يتشنُّجاالضطراب ال -5
 

 ( عالمات8)                                                             ا أييت:ممم  ثاين: اذكر اثنني لكلم  السؤال ال
 أعراض مرض السكري وعالماته. -أ

 .يتطوُّعمبادئ العمل ال -ب
 .قمشةأنواع األ -ج
 املواد املستخدمة يف أعمال الدهان. -د
 

 ( عالمات8)      والدهان الزييت.              يبني الدهان املائ قارنالسؤال الثالث: 
 
 

           ( عالمة14)                           يف ما أييت: : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحةالسؤال الرابع
 : من أنواع مرض السكري -1

غري املعتمد  -د      .املعتمد على األنسولني وغري املعتمد على األنسولني -ج     .املعتمد على األنسولني -ب     .العرضي -أ     
 .على األنسولني
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 :مثل ،تناول السكرايت البسيطة جتنُّبجيب  ،عند اتباع محية غذائية ملرض السكري -2

  -د       .احللوايت واملربيات -ج               .اخلبز -ب             .رز والبقولياتاأل -أ     
م
 .فةجفر الفواكه امل

 
 : املتنوعةالصحية املتوازنة و غذائية هتدف إىل اختيار األطعمة خطة  -3

 .الصرع -د                  .السكري -ج          .الغذاء املتوازن -ب           .احلمية الغذائية -أ     
 
 يبلغ ضغط الدم الطبيعي عند البالغني:  -4

 .ملم زئبق 140/100 -د       .ملم زئبق 100/70 -ج   .ملم زئبق 122/90 -ب      .زئبقملم  120/80 -أ     
 
 : الدماغ جزء من اجلهاز -5

 .التناسلي -د                   .اهلضمي -ج               .سيالتنفُّ  -ب                    .العصيب -أ     
 
 : من أعراض مرض الصرع -6

 .فاج  للوعياملفقدان ال -د                .لتكرار التبوُّ  -ج           .نفزيف األن -ب                 .صداعال -أ 

 
 : للتعامل مع نوابت الصرعمن التدابري الوقائية  -7

 ركِّ مجيع ما ذم  -د .مع املريض عدم استعمال العنف -ج .خفض درجة حرارة املصاب -ب .سد من جمرى التنفُّ تأكُّ ال -أ     
 صحيح.

 
 
 

 انتهت األسئِة
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 مت حبمد هللا تّلعاىل

 

 
 


