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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املـقـدمـة

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على الر�شول الأمني وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، وبعد:
اأخي املعلم / اأختي املعلمة

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
بطبعته  الأ�شا�شي  اخلام�س  لل�شف  املهنية  الرتبية  لكتاب  املعلم(  )دليل  اأيديكم  بني  ن�شع 
ت�شاعد  التي  امل�شادر  اأحد  بو�شفه  وتنفيذها  الدرو�س  اإعداد  منه يف  ال�شتفادة  اآملني  الأولى، 

على حتقيق النتاجات التعّلمية املرجوة.
ولعل من الأ�ش�س املهمة التي بني عليها هذا الدليل اأنه اأحد الركائز لتحقيق املنهاج وخطة 

التطوير الرتبوي املنبثقة من فل�شفة الرتبية والتعليم نحو اقت�شاد املعرفة.
ونح��ن اإذ نق��دم اإليكما هذا الدليل، ناأمل اأن يكون مر�ش��ًدا ومورًدا يف تخطيط الدرو�س 
مب��ا يتالءم مع م�شتويات الطلبة والبيئ��ة املادية ال�شفية واأهداف املبحث، وناأمل حتقيق التكامل 
ا  ب��ني النظرية والتطبيق، اإذ ارتبط ه��ذا الدليل بكتاب الطالب على نحو مبا���ر، وارتبط اأي�شً
بالنتاج��ات التعّلمي��ة واإ�شرتاتيجي��ات التدري���س والتقومي، ف�ش��اًل عن اهتمام��ه بتفعيل دور 
تكنولوجي��ا املعلومات والت�ش��الت )ICT( بو�شفها اأداة لتفعيل التعل��م الإيجابي تخطيًطا 

وتنفيًذا وتقوميًا.
ونحن اإذ ن�شع هذا الدليل بني اأيديكم، فاإننا نقدم اأمثلة واجتهادات ل نتوقع منك الوقوف 
عندها فح�شب، بل اأن تعدها منطلًقا لتنمية خرباتك واإبراز قدراتك الإبداعية يف و�شع البدائل، 
اأو الأن�شطة املتنوعة، اأو اإ�شافة اجلديد اإلى املحتوى، اأو بناء اأدوات تقومي مبعايري اأخرى جديدة.

واهلل ويل التوفيق
املوؤلفون
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توزيع الوحدات والدرو�ص وفق عدد احل�س�ص املقررة

عدد احل�س�ص

2

2

4

4

4

4

2

4

4

30

اجلزء الأول

الدر�صالوحدة

الوحدة الأولى: الإ�سعافات الأولية

الوحدة الثانية: الأدوات اليدوية الزراعية

الوحدة الثالثة: تكثير النباتات

الوحدة الرابعة: العناية بالملب�ص

الوحدة الخام�سة: التعامل مع الأجهزة الكهربائية

الوحدة ال�ساد�سة: تح�سير الطعام

الدر�ص الأول: الإ�سعافات الأولية، وم�ستلزماتها.

الدر�ــص الثانــي: تكثيــر النباتــات بالأب�ســال 
والدرنات.

الدر�ص الثاني: حقيبة الإ�سعافات الأولية.

الدر�ص الثاني: اإعداد ال�سلطات.

الدر�ــص الأول: الأدوات اليدويــة الزراعيــة 
الب�سيطة. 

الدر�ص الأول: طرائق تكثير النباتات.

الدر�ص الأول: خزانة الملب�ص.

الدر�ص الأول: المكن�سة الكهربائية.

الدر�ص الأول: اإعداد ال�سطائر.

مجموع الح�س�ص
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توزيع الوحدات والدرو�ص وفق عدد احل�س�ص املقررة

عدد احل�س�ص

4

2

2

4

2

4

2

2

2

4

2

30

اجلزء الثاين

الدر�صالوحدة

الوحدة ال�سابعة: الم�سكلت ال�سحية، وطرائق 
الوقاية منها

الوحدة الثامنة: المنظفات

الوحدة العا�سرة: الر�سم الهند�سي

الوحدة الحادية ع�سرة: النجارة

الوحدة التا�سعة: البنوك

الدر�ص الأول: الم�سكلت ال�سحية.

الدر�ص الثاني: تدبير الحّمى.

الدر�ص الثاني: الح�سابات البنكية.

الدر�ص الأول: ا�ستخدام المنظفات المنزلية.

الدر�ص الأول: اأدوات الر�سم الهند�سي.

المنظفات  ا�ستخدام  اأخطار  الثاني:  الدر�ص 
المنزلية.

الدر�ص الثاني: تطبيقات في الر�سم الهند�سي.

الدر�ص الثالث: التعامل مع الأدوية.

الدر�ــص الثالــث: النمــاذج الم�ستخدمــة في 
العمليات الم�سرفية.

الدر�ص الأول: العدد اليدوية الم�ستخدمة في 
اأعمال النجارة.

الدر�ص الأول: اأنواع البنوك.

مجموع الح�س�ص
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مفردات الدليل

التدري�ص املبا�رش: در�س م�شّمم وموّجه من قبل املعلم، تقّدم فيه املادة عن طريق توجيه الأ�شئلة.	•
ا على التعلم؛ بق�شد حتقيق هدف 	• التعلم التعاوين: يعمل الطلبة �شمن جمموعات، مل�شاعدة بع�شهم بع�شً

م�شرتك اأو واجب ما، ولكن يتوقع من كل طالب اأن يبدي م�شوؤولية يف التعلم، واأن يتولى العديد من 
الأدوار داخل املجموعة.

التفكري الناقد: ن�شاط ذهني عملي للحكم على �شحة راأي اأو اعتقاد؛ عن طريق حتليل املعلومات وفرزها 	•
واختبارها؛ بهدف التمييز بني الأفكار الإيجابية وال�شلبية.

حل امل�سكلت: تقدمي ق�شايا وم�شائل حقيقية وواقعية للطلبة، والطلب اإليهم متحي�شها ومعاجلتها باأ�شلوب 	•
منظم.

ال�ستق�ساء: منط من التعلم املوّجه ذاتيًّا، يتحّمل فيه الطلبة م�شوؤولية تعلمهم عن طريق ا�شتخدام مهارات 	•
واجتاهات لتنظيم املعلومات وتقوميها، من اأجل توليد معلومات جديدة.

 نتاجات التعلم: نتاجات خا�شة يتوقع اأن يحّققها الطلبة، وتتميز ب�شموليتها وتنوعها )معارف، ومهارات، 	•
يف  وت�شهم  للمنهاج،  اأ�شا�شية  ركيزة  وهي  املحتوى،  عليها  يبنى  اإذ  للمعلم،  مرجًعا  وتعّد  واجتاهات(، 
ت�شميم مناذج املواقف التعليمية املنا�شبة، واختيار اإ�شرتاتيجيات التدري�س، وبناء اأدوات التقومي املنا�شبة لها.

اإجراءات ال�سلمة العامة: الإر�شادات، والحتياطات اخلا�شة بالأمن وال�شالمة، التي يجب مراعاتها عند 	•
تنفيذ املوقف التعليمي.

اإجراءات التنفيذ: اإجراءات تهدف اإلى تنظيم املوقف التعليمي و�شبطه؛ لت�شهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة.	•
معلومات اإ�سافية: معلومات اإثرائية �رورية موجزة، ذات عالقة باملحتوى، موّجهة للمعلم والطالب، 	•

بق�شد  باملحتوى؛  املعلم  معارف  اإثراء  واإلى  التعلم،  على  وم�شاعدته  الطالب  دافعية  اإثارة  اإلى  تهدف 
اإر�شاده عرب ا�شتخدام م�شادر تعليمية اأخرى متنوعة.

عدد احل�س�ص: املدة الزمنية املتوّقعة لتحقيق النتاجات اخلا�شة.	•
اإ�سرتاتيجيات التقومي واأدواته: اخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم اأو الطلبة لتقومي املوقف 	•

التعليمي، وقيا�س مدى حتقق النتاجات، وهي عملية م�شتمرة يف اأثناء تنفيذ املوقف التعليمي، وميكن 
تطويرها اأو بناء مناذج اأخرى مت�شابهة ليجري تطبيقها بالتكامل مع اإجراءات اإدارة ال�شف.

املبحث 	• م�شتويات  �شمن  اأخرى  مبفاهيم  املفهوم  ربط  يعني  الراأ�شي  التكامل  والأفقي:  الراأ�سي  التكامل 
نف�شه، اأما التكامل الأفقي فيعني الربط باملباحث الأخرى.

اإليها؛ بهدف زيادة معلوماتهما وخرباتهما، 	• م�شادر تعليمية ميكن للطالب واملعلم الرجوع  م�سادر التعلم: 
والإ�شهام يف حتقيق النتاجات، وت�شمل: كتًبا، ومو�شوعات، ومواقع اإنرتنت، وزيارات ميدانية،... اإلخ.
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الإطار النظري الرتبوي

: اإ�سرتاتيجيات التدري�ص  اأولاً
لتحقيق  واملتعلم  املعلم  بها  يقوم  التي  الإجراءات  ت�شف  باأنها خطة  التدري�س  اإ�شرتاتيجيات  تعّرف 

نتاجات الدر�س يف الغرفة ال�شفية،  وتت�شّمن توظيف اإ�شرتاتيجيات عدة. 
مو�شوع  على  تعتمد  اأنها  كما  اآخر،  اإلى  معلم  من  يختلف  الإ�شرتاتيجيات  هذه  توظيف  فاإن  لذا؛ 
الدر�س والإمكانات املتوافرة يف املواقف التعليمية التعلمية؛ لذا، ل بد من تنويع اإ�شرتاتيجيات التدري�س 

واإعطاء دور اأكرب للمتعلم.
ويف ما ياأتي، و�شف مخت�ر لإ�شرتاتيجيات التدري�س املعتمدة يف هذا الدليل:

1- التدري�ص املبا�رش.
اإ�شرتاتيجية ترّكز على دور املعلم ب�شكل اأ�شا�شي، يف تقدمي املعرفة للمتعلمني مع مراعاة الفروق الفردية 

بينهم.
ومن اأمثلة فعاليات اإ�شرتاتيجية التدري�س املبا�ر، ما ياأتي:

اأ   - املحا�رشة.
ب- الأ�سئلة والإجابات.

جـ- البطاقات اخلاطفة.
د  - اأوراق العمل.

هـ- العمل يف الكتاب املدر�سي.
و - ال�سيف الزائر.

ز - حلقة البحث.
ح- العر�ص العملي.

ط- التدريبات والتمارين.
2- حل امل�سكلت

اإ�شرتاتيجية للتعلم تقوم على توظيف اخلربات واملعلومات باأ�شلوب منظم؛ لتحقيق نتاجات التعلم، 
وبا�شتخدام خطوات حل امل�شكلة كما ياأتي:

اأ   - ال�شعور بامل�شكلة.
ب- حتديد امل�شكلة، و�شياغتها يف �شورة اإجرائية قابلة للحل.
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ج�- جمع املعلومات والبيانات ذات ال�شلة بامل�شكلة.
د  - و�شع الفر�شيات.
ه�- اختبار الفر�شيات.

و - الو�شول اإلى حل امل�شكلة.
ز - ا�شتخدام الفر�شية بو�شفها اأ�شا�ًشا للتعميم يف مواقف مماثلة.

3- التعلم التعاوين
اإ�شرتاتيجية للتعلم يق�شم فيها املتعلمون اإلى جمموعات متجان�شة مكّونة من )2-5( اأفراد بعد اأن يتلقوا 
ا لزيادة تعلمهم من اأجل حتقيق نتاجات  تعليمات من املعلم، بحيث يعمل املتعلمون مع بع�شهم بع�شً

الدر�س.
ومن اأمثلة فعاليات اإ�شرتاتيجية التعلم التعاوين، ما ياأتي:

اأ   - املناق�سة.
ب- املقابلة.

جـ- ال�سبكة.
د  - الطاولة امل�ستديرة.

هـ - تدريب زميل.
، �سارك(. و - )فّكر، انتِق زميلاً

4- التعلم عن طريق الن�ساط
اإ�شرتاتيجية ترّكز على التعلم عن طريق العمل، وتت�شّمن مهمات واأ�شئلة لالإ�شهام يف تعلم موّجه ذاتيًّا.

ومن اأمثلة فعاليات اإ�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط، ما ياأتي:
اأ   - املناظرة.
ب- اللعب.

جـ- الزيارة امليدانية.
د  - تقدمي العرو�ص ال�سفوية.

هـ - املناق�سة �سمن فريق.
و - التعلم عن طريق امل�ساريع.

ز - الدرا�سة امل�سحية.
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ح- الق�سة.
ط- لعب الأدوار.

ي- التمثيل والدراما.
5- ال�ستق�ساء

اخلم�شة  املظاهر  طريق  عن  واحلقائق،  واملعلومات  املعرفة  عن  بالبحث  ُتعنى  للتعلم  ا�شرتاتيجيه 
اأ�شئلة متعلقة بنتاجات الدر�س، ثم يعطي الأولوية للدليل عند  لال�شتق�شاء، حيث ينخرط املتعلم يف 
الإجابة عن الأ�شئلة، في�شوغ التف�شريات من الدليل، ويربط تف�شرياته باملعرفة العلمية، ثّم يتوا�شل مع 

اأقرانه ويربر تف�شرياته.
6- التفكري الناقد

ا�شرتاتيجيه للتعلم تقوم على ن�شاط عقلي هادف محكوم بقواعد املنطق وال�شتدلل، يوؤدي اإلى نواجت 
ميكن التنبوؤ بها، وغايته التحّقق من ال�شيء وتقوميه؛ ا�شتناًدا اإلى معايري مقبولة، ويت�شّمن التفكري الناقد 

مهارات التحليل والتقومي التي تعّد جزًءا من مهارات التفكري العليا وفق ت�شنيف بلوم.

ثانياًا: اأمناط التعلم
تعّد اأمناط التعلم طرائق مختلفة يتعلم عن طريقها املتعلم، حيث يت�شّمن منوذج )VAK( اأمناط تعلم وفق 

احلوا�س )ب�ري، �شمعي، حركي(.
ويف ما ياأتي و�شف مخت�ر لأمناط التعلم:

1- النمط الب�رشي
التعلم عن طريق امل�شاهدة، والقراءة، وال�شور، واخلرائط.

2- النمط ال�سمعي
التعلم عن طريق ال�شمع، واملناق�شة وال�شتماع برتكيز للمعلومة وحفظها.

3- النمط احلركي
التعلم عن طريق احلركة، والتجارب والرحالت امليدانية، والألعاب، وبرامج احلا�شوب.
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ثالثاًا: الذكاءات املتعددة
ما  بينهم،  الفردية  املتعلمني والفروق  اأهمية مراعاة قدرات  الدرا�شات على  العديد من  اأكدت  لقد 
التدري�س  اإ�شرتاتيجيات  وبني  بينها  مواءمة  وعمل  تدري�شه  اأثناء  يف  الفروق  هذه  اإدراك  اإلى  املعلم  يدفع 

امل�شتخدمة؛ وذلك للو�شول باملتعلمني اإلى احلد الأمثل فى الأداء. 
ويف ما ياأتي و�شف مخت�ر للذكاءات املتعددة:

1- الذكاء اللغوي
ا�شتخدام الكلمات بفاعلية �شواء اأكانت �شفويًّا اأم كتابيًّا، وي�شتخدم هذا الذكاء فى ال�شتماع والكتابة 

والقراءة والتحدث.
2- الذكاء الريا�سي - املنطقي

ا�شتخدام الأرقام بفاعلية، والتعّرف اإلى العالقات املجردة وعمل عالقات وارتباطات بني مختلف املعلومات.
3- الذكاء املكاين

اإدراك العامل وفهم وحتليل العالقات بني الأ�شكال الهند�شية.
4- الذكاء احلركي - اجل�سمي

ا�شتخدام اجل�شم للتعبري عن امل�شاعر والأفكار. 
5- الذكاء املو�سيقي

التعبري عن الأ�شكال املو�شيقية، واإدراكها.
6- الذكاء الجتماعي

فهم الآخرين، واإدراك الفروق بني املتعلمني وما يت�شل بدوافعهم وم�شاعرهم خا�شة.
7- الذكاء الذاتي

معرفة الذات وفهمها، والت�رف على اأ�شا�س هذه املعرفة.
8- الذكاء الطبيعي

فهم الطبيعة والتمييز بني الأ�شياء احلية وغري احلية.
9- الذكاء الوجودي

توجيه الأ�شئلة ملعرفة اأ�رار الوجود.



اجلزء الأول
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إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- التمهيد عن طريق لعبة الكلمات املتقاطعة.

الطلبة بتكوين كلمات ذات معنى  اللوح وتعبئته بالأحرف الآتية وتكليف  ال�شكل الآتي على  2- ر�شم 
با�شتخدام احلروف املوجودة يف املربع.

من الكلمات الواردة يف اللعبة: غ�ش�س، حرق، ك�ر، نزف، جرح.

ُيعرف مفهوم الإ�شعاف الأويل تعريًفا �شحيًحا. -
يذكر ال�شفات الواجب توافرها يف ال�شخ�س امل�شعف. -
يذكر بع�س احلالت والأمرا�س التي تتطلب اإجراء اإ�شعاف اأويل. -
يتعرف اأهمية اإجراء الإ�شعافات الأولية، يف التخفيف من م�شاعفات الإ�شابات. -
ا م�شاًبا بالغ�ش�س بطريقة �شحيحة. - ُي�شعف �شخ�شً
ُيبني مبادئ الإ�شعاف الأويل لكل من احلالت الآتية:الغ�ش�س )الختناق(، النزف، الرعاف )نزيف الأنف(،  -

الك�شور، احلروق الب�شيطة.

النتاجات اخلا�سة

الإ�صعافات الأولية

ح�شتانعدد احل�ص�س الإ�سعافات الأولية وم�ستلزماتها الدر�س الأول

الوحدة الأولى:

النزف،  )الختناق(  الغ�ش�س  الطبيعية،  الكوارث  اإ�شعاف  حقيبة  الإ�شابة،  م�شاعفات  اأويل،  اإ�شعاف 
الرعاف، الك�شور، اجلبائر، احلروق الب�شيطة.

املفاهيم وامل�سطلحات

احلذر عند ا�شتخدام الأدوات احلادة يف اأثناء اإجراء الإ�شعافات الأولية، مثل املق�شات واملالقط. -
احلر�س على حفظ رقم الطوارئ العام )911(. -

اإجراءات ال�سالمة العامة

غحرج

�صقرح

�صفزن

�صر�صك
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3- متابعة عمل الطلبة ب�شكل جمموعات، وم�شاعدتهم يف اأثناء العمل.
4- توجيه الأ�شئلة الآتية:

ما الرابط بني الكلمات ال�شابقة؟ 	•
ا م�شاًبا باإحدى احلالت ال�شابقة؟ اإذا كانت اإجابتك )نعم( اذكرها.	• هل �شبق اأن �شاهدت �شخ�شً
ما احلالة التي �شاهدتها؟	•
ما الإجراء الأويل الذي ميكن اأن تقدمه لل�شخ�س امل�شاب؟ 	•
ما املفهوم الذي تطلقه على هذا الإجراء؟	•

5- مناق�شة وا�شتخال�س الإجابات من الطلبة. 
6- التو�شل اإلى مفهوم الإ�شعاف الأويل وتدوينه على اللوح، وتكليف الطلبة بو�شع خط اأو تظليل املفهوم 

الوارد يف ال�شفحة )9( من الكتاب املدر�شي.
اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، ورقة عمل

1- توزيع ورقة العمل وتكليف الطلبة بتدوين كل ما يعرفونه عن الإ�شعافات الأولية يف العمود الأول، 
وتدوين ما يرغبون مبعرفته يف العمود الثاين.

2- ال�شتماع لبع�س اإجابات الطلبة، والطلب اإليهم الحتفاظ بالورقة اإلى نهاية احل�شة.
اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين 

1- توزيع الطلبة يف جمموعات وتعيني من�شق لكل جمموعة ملتابعة جمموعته، وتق�شيم الأدوار بينهم. 
2- توزيع العناوين الآتية على املجموعات. 

اأهمية الإ�شعافات الأولية. -
ال�شفات الواجب توافرها يف ال�شخ�س امل�شعف. -
احلالت التي تتطلب اإجراء اإ�شعاف اأويل )الغ�ش�س )الختناق(، النزف، الرعاف )نزيف الأنف(،  -

الك�شور، احلروق الب�شيطة(.
3- تكليف الطلبة بقراءة الفقرة اخلا�شة بهم من الكتاب املدر�شي، ومناق�شتها وعر�شها اأمام املجموعات 

بالطريقة التي تنا�شب ذكاءاتهم مثل: )م�شهد متثيلي، ر�شم، ق�شة، ق�شيدة، عر�س تقدميي ... الخ(.
4- مناق�شة املجموعات مبعايري التقييم ومنها: اللتزام بالوقت، طريقة العر�س، تعاون املجموعات، القدرة 

على اي�شال املعلومات.
اأمام باقي املجموعات، ويالحظ املعلم مدى و�شول املعلومات  اإليه  5- تعر�س كل جمموعة ما تو�شلت 

للطلبة ويتدخل اإذا لزم الأمر ويقيم عمل الطلبة.
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6- اخلامتة عن طريق كتابة الطلبة ما مت تعلمه يف احل�شة من معارف ومهارات جديدة يف العمود الثالث من 
ا، اأن يحتفظ املعلم باأوراق الطلبة لعمل تغذية  الورقة، وال�شتماع لبع�س الإجابات. ومن املنا�شب جدًّ

راجعة.
اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين 

1- تنفيذ خطوات اإجراء اإ�شعاف اأويل، حلالة الغ�ش�س اأمام الطلبة.
2- تكليف الطلبة باجراء اإ�شعاف اأويل ل�شخ�س م�شاب بالغ�ش�س، كما هو وارد يف التمرين )1-1( يف 

ال�شفحة )13(.

اإعطاء امل�شاب  - اأو عن طريق فتح املعلبات؛ يجب  اأو الزجاج،  عند الإ�شابة بجروح ناجتة عن اخل�شب 
حقنة الكزاز.

بالك�ر  - املحيطة  الأن�شجة  تهتكات  منع  ت�شاعد على  الك�شور؛ لأنها  اجلبائر يف معاجلة  ا�شتخدام  ميكن 
ومتنع م�شاعفاته، كما حتفظ العظم املك�شور يف الجتاه الطبيعي.

معلومات اإ�سافية

ق�سية للمناق�سة، يف ال�سفحة )10(: �سفات يجب توافرها يف ال�سخ�ص امل�سعف.
ال�شدق، قوة املالحظة وال�شجاعة.

ق�سية للمناق�سة، يف ال�سفحة )12(: واجبات امل�سعف عند وقوع الإ�سابة.
التاأكد من البحث عن الإ�شابات جميعها. -
الهتمام بالإ�شابة الكبرية وال�شغرية. -
اإعطاء الأولوية لإ�شعاف احلالت اخلطرة اأوًل.  -
عدم رفع امل�شاب اأو نقله اإل لل�رورة. -

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

والأف�شل  � �شديًدا،  واألًما  التهاًبا  ي�شبب  لأنه  احلروق،  اأمل  لتخفيف  اللنب  اأو  الأ�شنان  معجون  ا�شتخدام 
ا�شتخدام املاء من ال�شنبور واملحافظة على نظافة مكان احلرق.

اأخطاء �سائعة
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التكامل الأفقي
كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية، ال�شف اخلام�س، ال�شحة. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، الرعاف. -
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف التا�شع، الإ�شعافات الأولية. -

للمعلم
منظمة ال�شحة العاملية، دليل الإ�سعافات الأولية، مكتبة لبنان نا�رون. -

للطالب
حكمت فريحات واآخرون، اأ�س�ص الإ�سعاف الأويل والطوارئ، ط)2(، دار ال�روق، عمان، 1991م. -
املديرية العامة للدفاع املدين، الإ�سعافات الأولية، 2012م. -

م�سادر التعلم
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جدول ماذا تعرف؟ ماذا تريد اأن تعرف؟ ماذا تعلمنا؟

دّون ما تعرف عن الإ�شعافات الأولية يف العمود الأول )ماذا تعرف(، ثم دون ما تريد اأن تعرفه يف العمود 
الثاين، ويف نهاية احل�شة دون املعلومات واملهارات اجلديدة التي تعلمتها يف ح�شة اليوم يف العمود الثالث.

ماذا تعلمنا؟ماذا تريد اأن تعرف؟ ماذا تعرف؟ 

ورقة عمل

الإ�سعافات الأولية )الإ�سعافات الأولية وم�ستلزماتها(
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إجابات أسئلة الدرس

1- و�سح مفهوم الإ�سعاف الأويل.
هي الإجراءات الأولية ال�ريعة التي يقوم بها امل�شعف ب�شورة فورية لإنقاذ حياة امل�شاب، ومنع حدوث 
امل�شاعفات الناجمة عن الإ�شابة ح�شب الإمكانات املتوافرة يف مكان احلادث، وقد يتم جزئًيا حتى يف 

اأثناء عملية نقل امل�شاب اإلى امل�شت�شفى اأو املركز ال�شحي لتقدمي العناية الطبية املنا�شبة.
2- عدد اأربعاًا من ال�سفات التي تتوافر يف ال�سخ�ص امل�سعف.

اأ   - التاأهيل والتدريب.
ب- امتالك املهارات الالزمة لتقدمي الإ�شعافات الأولية املطلوبة.

ج�- ال�شتعداد لبذل ق�شارى جهده يف اإ�شعاف امل�شاب.
د  - الثقة بالنف�س.

ه� - �رعة البديهة.
و  - الهدوء و�شبط النف�س والتاأيّن.

ز  - الأمانة.
3- اذكر ثلث حالت ت�ستدعي اإجراء الإ�سعافات الأولية.

اأ   - الغ�ش�س )الختناق(.                                                     د  - النزف.
ب- الرعاف )نزيف النف(.                                                ه�- احلروق الب�شيطة.

ج�- الك�شور.
4- ما اأهداف تقدمي الإ�سعافات الأولية عند وقوع الإ�سابة؟

اأ   - املحافظة على حياة امل�شاب. 
ب- منع تدهور حالة امل�شاب.

ج�- م�شاعدة امل�شاب على ال�شفاء، وتخفيف الإ�شابة.
د  - تنمية روح العون وامل�شاعدة يف الآخرين.

5- �سع اإ�سارة )ü( اإزاء محتوى العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )û( اإزاء محتوى العبارة اخلطاأ، يف ما ياأتي:
)ü( .اأ  - الإ�شعافات الأولية هي الإجراءات الأولية ال�ريعة التي يجب اأن ُتقدم للعناية بامل�شاب للحفاظ على حياته

)û( .ب- اأ�شتطيع اإجراء اإ�شعافات اأولية لل�شخ�س امل�شاب حتى لو مل اأكن ُمتدرًبا عليها
)ü( .ج�- من اأهداف تقدمي الإ�شعافات الأولية، تنمية روح امل�شاعدة عند الآخرين

راأ�س  بقاء و�شعية  مع  الأنف  قاعدة  على  املبا�ر  بال�شغط  بالرعاف؛  امل�شاب  ال�شخ�س  اإ�شعاف  يتم   - د 
)û( .امل�شاب اإلى الأعلى
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موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة. 1
ُيطمئن امل�شاب.2

فم 3 من  الغريب  اجل�شم  اأو  الطعام  بقايا  يخرج 
امل�شاب باأ�شبعه؛ اإذا كان ذلك ممكًنا.

ُيوقف ال�شخ�س امل�شاب بالغ�ش�س على اأقدامه. 4

5

مُي�شك ال�شخ�س امل�شاب بكلتا يديه بحيث تكون 
ال�رة،  فوق  ومو�شوعه  مقبو�شة  الأولى  اليد 
اإلى  وت�شغط  الأولى  فوق  الثانية  اليد  تو�شع  ثم 

الداخل والأعلى بحركة �ريعة.

الغريب، 6 اجل�شم  يخرج  حتى  بال�شغط  ي�شتمر 
ويتنف�س امل�شاب ويعود اإلى و�شعه الطبيعي.

اإلى امل�شاب محاولة ال�شعال، ل�شتن�شاق 7 يطلب 
الهواء والتنف�س.

اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.	•
املوقف التقوميي: تقييم اأداء الطلبة يف اأثناء تدبري اإ�شعاف �شخ�س م�شاب بالغ�ش�س.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- عر�س حقيبة الإ�شعافات الأولية، ثم توجيه الأ�شئلة الآتية: 

هل �شبق وراأيت مثل هذه احلقيبة؟ اأين؟	•
ماذا حتتاج عند اإجراء الإ�شعاف الأويل ل�شخ�س م�شاب؟ 	•
كيف يتم حفظ املواد والأدوات امل�شتخدمة يف الإ�شعاف الأويل؟ 	•
من لديه يف املنزل حقيبة اإ�شعافات اأولية؟	•
هل �شبق وا�شتخدمت محتويات حقيبة الإ�شعاف الأويل؟	•
اأين ميكن اأن جتد حقيبة اإ�شعاف اأويل، خارج املنزل؟ 	•
من ي�شتطيع اأن يعطينا مفهوم حقيبة الإ�شعاف الأويل؟ 	•

2- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة، وا�شتنتاج مفهوم حقيبة الإ�شعافات الأولية، وتدوين املفهوم ال�شحيح 
على اللوح.

ُيعرف مفهوم حقيبة الإ�شعافات الأولية تعريًفا �شحيًحا. -
يذكر اأهمية حقيبة الإ�شعافات الأولية. -
يذكر موا�شفات حقيبة الإ�شعافات الأولية، ومحتوياتها. -
ُيراعي الإر�شادات الواجب اتباعها عند حفظ الأدوية. -

النتاجات اخلا�سة

الإ�صعافات الأولية

ح�شتانعدد احل�ص�س حقيبة الإ�سعافات الأولية )1( الدر�س الثاين

الوحدة الأولى:

حقيبة اإ�شعاف اأويل، ر�شو�س، امل�شّكنات، املواد والأدوات الطبية، الأدوية مطهر، مرهم، محلول معاجلة 
اجلفاف.

املفاهيم وامل�سطلحات

عدم و�شع املحاليل الطبية واملطهرات يف علب الع�شائر وامل�روبات. -
اإجراءات ال�سالمة العامة
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اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، العر�ص التو�سيحي
1- تكليف جمموعة من الطلبة عن طريق م�رح ال�شور بتمثيل حالت تتطلب اإ�شعاًفا اأولًيا وجمموعة تقدم 

الإ�شعاف الأويل لها، وعن طريق العر�س، توجيه الأ�شئلة الآتية:
ماذا ت�شاهد يف ال�شورة؟	•
ما احلالة التي ت�شاهدها؟	•
ما اخلدمة التي مت تقدميها لل�شخ�س امل�شاب عن طريق امل�شعف؟	•
ما املواد والأدوات التي ا�شتعملها ال�شخ�س امل�شعف؟	•
ما الهدف من ذلك؟	•

2- املتابعة وال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة وا�شتخال�س الهدف من ا�شتعمال م�شتلزمات حقيبة الإ�شعافات 
الأولية، وتدوينها على اللوح.

3- متابعة وتقييم الطلبة.
اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين 

1- توزيع الطلبة يف )3( جمموعات، وتعيني من�شق لكل جمموعة لتوزيع الأدوار على اأفراد املجموعة.
2- تكليف الطلبة بر�شم مناذج مختلفة من حيث الأحجام والأ�شكال حلقيبة الإ�شعافات الأولية، وتدوين 

موا�شفاتها وتق�شيمها؛ لت�شنيف امل�شتلزمات الطبية فيها.
3- متابعة الطلبة يف اأثناء العمل وتقدمي التغذية الراجعة لهم.

4- عر�س ما تو�شلت اإليه كل جمموعة اأمام باقي املجموعات ومن ثم، يتم ا�شتخال�س موا�شفات حقيبة 
الإ�شعافات الأولية وتدوينه على اللوح.

5- تقييم الطلبة يف اأثناء العمل.
اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين

1- عر�س حقيبة الإ�شعافات الأولية املتوافرة يف امل�شغل اأو املدر�شة، اأو اإح�شار حقيبة اإ�شعافات اأولية م�شبًقا 
من قبل املعلم.

2- الطلب اإلى كل جمموعة ت�شنيف محتويات حقيبة الإ�شعافات الأولية املتوفرة منها:
املجموعة )1(: اأ�شماء املواد والأدوات الطبية. -
املجموعة )2(: اأ�شماء املحاليل الطبية واملراهم. -
املجموعة )3(:  الأدوية واأ�شماوؤها. -
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عمل دليل اإر�شادي ملحتويات حقيبة الإ�شعاف الأولية، وو�شع احلقيبة يف مكان معتدل احلرارة وبعيًدا عن 
اأ�شعة ال�شم�س، واحتواء احلقيبة على اأرقام الهواتف املهمة وذلك ل�شتخدامها يف احلالت الطارئة مثل رقم 

امل�شت�شفى اأو اأرقام الأقارب والأ�شدقاء لطلب امل�شاعدة منهم يف اأ�رع وقت ممكن.

معلومات اإ�سافية

الن�ساط )1-1(: ا�ستخدام محتويات حقيبة الإ�سعافات الأولية

المواد والأدوات اللزمةالحالة المر�سية

�شا�س طبي، مرهم عالجي، مطهر، ملقط، �شريط ل�شق، مق�س.الجروح

رباط �شاغط، جبائر موؤقتة.الك�شور

م�شكن.ال�شداع

محلول جفاف.الجفاف

كمادات، ميزان حرارة.ارتفاع حرارة ج�شم الإن�شان

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

3- تكليف كل جمموعة بكتابة اأ�شماء نوع من اأنواع امل�شتلزمات الطبية والأدوات على لوح من الكرتون 
وعر�شه اأمام باقي الزمالء.

4- تنفيذ الطلبة الن�شاط )1-1(، واملت�شمن ا�شتخدام محتويات احلقيبة عن طريق توزيع احلالت املر�شية 
الالزمة  والأدوات  الطبية  امل�شتلزمات  بتدوين  جمموعة  كل  من  طالب  وتكليف  املجموعات،  على 

للحالت املر�شية.
5- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة.

6- تكليف املعلم الطلبة ب�شكل جمموعات تدوين الإر�شادات الواجب اتباعها عند حفظ الأدوية، وعر�شها 
اأمام باقي املجموعات. 
7- تقييم اأداء املجموعات.
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التكامل الأفقي
الرتبية الجتماعية والوطنية، ال�شف اخلام�س، وحدة ال�شحة. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، اجلزء الأول، الرعاف. -
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف التا�شع، الإ�شعافات الأولية. -

للمعلم
اإيهاب ال�شعيد، املر�سد يف الإ�سعافات الأولية، ط )1(، دار الن�ر املن�شورة، 2010م. -
اأحمد حجازي، مو�سوعة الإ�سعافات الأولية، ط )1(، دار اأ�شامه للن�ر، عمان، الأردن، 2010م. -

للطالب
ح�شام العلي، حقيبة الإ�سعافات الأولية، ال�شلط، عمان، 2012م. -
�شبحي �شل�س، مو�سوعة الإ�سعافات الأولية، دار كنوز املعرفة، 2004م. -

م�سادر التعلم

وجود مواد واأدوية داخل حقيبة الإ�شعافات الأولية، من دون وجود بطاقة الر�شادات تبني تاريخ انتهاء  �
ال�شالحية.

ا�شتخدام النباتات الطبية بو�شفها بدائل لالأدوية بكميات غري محدودة ودون ا�شت�شارة الطبيب. �

اأخطاء �سائعة
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اأجب عن الآتي:

ورقة عمل

الإ�سعافات الأولية )حقيبة الإ�سعافات الأولية(

2- الإر�سادات الواجب مراعاتها عند حفظ الأدوية

1- موا�سفات حقيبة الإ�سعافات الأولية
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موؤ�رش الأداءالرقم
التقدير

لنعم

يعرف حقيبة الإ�شعافات الأولية.1
يحدد موا�شفات حقيبة الإ�شعافات الأولية.2
يبني الإر�شادات الواجب اتباعها عند حفظ الأدوية.3
يذكر كيف يتخل�س من الأدوية التالفة بالطريقة ال�شحيحة.4

اإ�شرتاتيجية التقومي: املالحظة. �
اأداة التقومي: قائمة �شطب.	•
املوقف التقوميي: تقومي معرفة الطلبة باأهمية حقيبة الإ�شعافات الأولية وموا�شفاتها.	•

نعم: )1(
ل  : )0(

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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يذكر ا�شتخدام محتويات حقيبة الإ�شعافات الأولية. -
ُيرتب حقيبة الإ�شعافات الأولية ترتيًبا �شحيًحا. -
ُي�شمم حقيبة الإ�شعافات الأولية بطريقة منا�شبة. -
ُيقدر اأهمية توافر حقيبة الإ�شعافات الأولية يف املنزل اأو املدر�شة، واأماكن العمل وغريها. -

النتاجات اخلا�سة

ح�شتانعدد احل�ص�س حقيبة الإ�سعافات الأولية )2( الدر�س الثاين

جلوكوز، مطهرات، محاقن، مراهم، محلول معاجلة اجلفاف.
املفاهيم وامل�سطلحات

احلر�س على توافر حقيبة الإ�شعافات الأولية يف الأماكن جميعها. -
احلر�س على رفع حقيبة الإ�شعافات الأولية عن متناول اأيدي الأطفال. -

اإجراءات ال�سالمة العامة

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين
1- التمهيد عن طريق مراجعة الطلبة بالدر�س ال�شابق؛ لربط املعلومات بتوجيه اأ�شئلة حول  مفهوم حقيبة 
ا�شتخدام  عند  اإتباعها  الواجب  والإر�شادات  الأولية،  الإ�شعافات  حقيبة  واأهمية  الأولية،  الإ�شعافات 

حقيبة الإ�شعافات الأولية.
2- توزيع الطلبة يف جمموعات، وتعيني من�شق لكل جمموعة لتق�شيم الأدوار واملهام على اأفراد املجموعة.

3- توزيع محتويات احلقيبة على املجموعات، وتكليف كل جمموعة بت�شنيف املواد كما ورد يف الكتاب 
املدر�شي ال�شكل )1-12( يف ال�شفحة )20(، بعنوان محتويات حقيبة الإ�شعافات الأولية وا�شتعمالتها.

جمموعة املواد والأدوات الطبية وا�شتعمالتها.  -
جمموعة املحاليل الطبية واملراهم.  -

جمموعة الأدوية.  -
باقي  اأمام  اإليه  تو�شلت  الذي  العمل  جمموعة  كل  تعر�س  حيث  العمل،  بتنفيذ  املجموعات  تكليف   -4

املجموعات عن طريق املن�شق. 
5- تفقد اأعمال املجموعات وتقدمي امل�شاعدة وتعزيز العمل املتميز.

6- تقييم اأداء املجموعات.
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اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين
1- تكليف املجموعات بتنفيذ التمرين )1-2( يف ال�شفحة )21( من الكتاب املدر�شي، بعنوان ترتيب 

حقيبة الإ�شعافات الأولية، مذكًرا بالإر�شادات الواجب اتباعها عند حفظ الأدوية.
2- تفقد اأعمال املجموعات مع التوجيه والإر�شاد وتعزيز العمل املتميز.

ا، ثم تقييم اأدائهم. 3- عر�س الطلبة اأعمالهم اأمام باقي املجموعات لال�شتفادة من خربات بع�شهم بع�شً
4- تقييم اأداء املجموعات.

اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الن�ساط، التعلم من خلل امل�ساريع 
1- عر�س املواد والأدوات الالزمة لت�شميم حقيبة اإ�شعافات اأولية من خامات البيئة املتوافرة.

2- ت�شميم حقيبة اإ�شعافات اأولية اأمام الطلبة اأو عر�س �شور حلقائب م�شّممة اأمام الطلبة.
3- توزيع املواد والأدوات الالزمة على الطلبة، وتكليفهم بت�شميم حقيبة الإ�شعافات الأولية.

4- تفقد اأعمال الطلبة وم�شاعدتهم وتعزيز الأفكار اجلديدة.
ا، ثم تقييم اأدائهم. 5- عر�س الطلبة اأعمالهم اأمام باقي زمالئهم لي�شتفيدوا من خربات بع�شهم بع�شً

عدم املعرفة الكافية مبحتويات حقيبة الإ�شعافات الأولية يوؤدي اإلى �شوء ا�شتخدام بع�س املواد مثل الرباط  �
القطني، علًما باأن �شمادات ال�شا�س ت�شتخدم لتغطية اجلروح، بينما ي�شتخدم الرباط القطني املرن لتثبيت 

املفا�شل امللتوية وتقليل التورم.

اأخطاء �سائعة

لتنظيف  الأولية على م�شحات طبية  الإ�شعافات  اأن حتتوي حقيبة  الأحمر، يجب  الهالل  لتو�شيات  وفًقا 
الأدوات اأو اجللد ال�شليم، وكذلك امل�شباح اليدوي وورقة وقلم لتدوين املعلومات املهمة، وجهاز الك�شف 

عن م�شتوى ال�شكر يف الدم.

معلومات اإ�سافية

للمعلم
منظمة ال�شحة العاملية، دليل الإ�سعافات الأولية، مدونة ال�شيادلة، 2016م. -

للطالب
هاين الق�شاة واآخرون، اأ�سا�سيات متري�ص �سحة املجتمع، دار اليازوري العلمية، عمان، الأردن، 2011م. -

م�سادر التعلم
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إجابات أسئلة الدرس

1- من خ�سائ�ص حقيبة الإ�سعافات الأولية:
اأ   - اأن تكون ب�شيطة ال�شكل. 

ب- اأن تكون متينة و�شهلة احلمل والفتح.
2- اذكر ثلثاًا من املواد الرئي�سة التي حتتويها حقيبة الإ�سعافات الأولية:

اأ   - املطهرات.                    ب- املحاليل الطبية واملراهم.                    ج�- الأدوية.
3- عّلل ما ياأتي: 

اأ   - النتباه اإلى تاريخ انتهاء �شالحية الأدوية وامل�شتلزمات الطبية املوجودة يف حقيبة الإ�شعافات الأولية.
يجب  لذا،  ال�شالحية؛  انتهاء  بعد  �شامة  مواد  اإلى  تتحول  الأدوية  وبع�س  فعاليتها،  قوة  تنتهي  لأنه 

التخل�س منها مبا�رة.
ب- التاأكد من و�شوح اأ�شماء الأدوية وامل�شتلزمات الطبية املوجودة يف حقيبة الإ�شعافات الأولية.

معرفة اأ�شماء الأدوية اخلا�شة بكل مر�س اأو م�شكلة �شحية، وعدم اخللط بينها يف اأثناء ال�شتخدام.
4- املأ الفراغ يف كل مما ياأتي:

اأ   - من متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة، توافر حقيبة الإ�سعافات الأولية يف املدر�شة واملنزل ومكان العمل.
ب- ي�شتخدم ال�ريط الال�شق لتثبيت الأربطة وال�سمادات ال�سغرية.

ج�- ي�شتخدم محلول معاجلة اجلفاف لتعوي�ص الفاقد من ج�سم امل�ساب من ال�سوائل  والأملح واجللوكوز، وب�سكل 
متوازن.

د  - من محتويات حقيبة الإ�شعافات الأولية الأدوية، ومنها:
1.امل�سكنات.                          2. محلول معاجلة اجلفاف. 

5- تاأمل �سندوق محتويات حقيبة الإ�سعافات الأولية ، واخرت املحتوى املنا�سب لكل فراغ مما ياأتي:
اأ   - ي�شتخدم يف اإزالة الأج�شام ال�شغرية وال�شظايا من اجل�شم امللقط. 

ب- ت�شتخدم يف تخفي�س احلرارة، وت�شكني الأمل، وُتعطى عن طريق الفم امل�سكنات.
ج�- ُي�شتخدم يف قيا�س درجة احلرارة عن طريق الفم اأو ال�رج اأو حتت الإبط ميزان احلرارة الطبي.

د  - ُي�شتخدم يف تعوي�س الفاقد من ج�شم امل�شاب من ال�شوائل والأمالح واجللوكوز، وب�شكل متوازن 
محلول معاجلة اجلفاف.

ه� - ُي�شاعد على التئام اجلروح ب�شكل �ريع من دون اأن ترتك اأثًرا ظاهًرا بعد التئام منطقة اجلرح مرهم.
و  - يقتل اجلراثيم، وبوقف منوها على الأغ�شية احلية املطهر.

ز  - ُيثبت الأربطة وال�شمادات ال�شغرية �رشيط ل�سق.
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موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

قبل 1 العامة،  وال�شالمة  ال�شحة  متطلبات  ُيراعي 
البدء برتتيب حقيبة الإ�شعافات الأولية.

اأيدي 2 بعيًدا عن متناول  ُيفرغ محتويات احلقيبة 
الأطفال.

ُيزي��ل الغب��ار عن احلقيب��ة بفوط��ة مبلول��ة باملاء 3
ويجففها جيًدا.

داخل 4 والأدوية  املواد  اأ�شماء  و�شوح  من  يتاأكد 
حقيبة الإ�شعافات الأولية.

يتاأكد من تاريخ �شالحية امل�شتلزمات الطبية.5

اأولوي��ة 6 ح�ش��ب  احلقيب��ة  محتوي��ات  ُي�شن��ف 
ال�شتخدام.

بطريقة 7 التالفة؛  والأدوي���ة  امل��واد  من  يتخل�س 
�شحيحة.

اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.	•
املوقف التقوميي: تقومي اأداء الطالب يف اأثناء ترتيب حقيبة الإ�شعافات الأولية.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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يتعرف بع�س الأدوات اليدوية الزراعية، مثل: الفاأ�س، واملجرفة، وامل�شط، واملنكا�س. -
ي�شتخدم الأدوات اليدوية الزراعية بطريقة �شحيحة اآمنة. -
ُيقدر اأهمية الأدوات اليدوية الزراعية يف اإجناز الأعمال الزراعية. -

النتاجات اخلا�سة

الأدوات اليدوية الزراعية

ح�شتانعدد احل�ص�س الأدوات اليدوية الزراعية الب�سيطة )1( الدر�س الأول

الوحدة الثانية:

الفاأ�س، الكدر، املجرفة، العزق، الطورية، امل�شط، املنكا�س، امِلّر، القّفة، العربة ذات العجل، ِمر�س املاء.
املفاهيم وامل�سطلحات

احلذر عند ا�شتعمال الأدوات اليدوية الزراعية، التي قد ت�شبب ال�رر اإذا اأ�شيء ا�شتعمالها. -
النتباه يف اأثناء احلفر لتجنب اإ�شابة الأ�شخا�س القريبني. -
عمل ال�شيانة امل�شتمرة لالأدوات، والتاأكد من اأنها �شليمة و�شاحلة لال�شتعمال. -

اإجراءات ال�سالمة العامة

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التعلم عن طريق الأن�سطة، الألعاب.
1- تكليف الطلبة بتدوين اأكرب قدر ممكن من املهن، وا�شم اأداة من الأدوات التي ي�شتخدمها يف مهنته )مثال 

طبيب: �شماعة( وذلك خالل دقيقة واحدة وب�شكل جمموعات.
2- ال�شتماع للمجموعة الفائزة، وهي التي دونت اأكرب عدد من املهن خالل الدقيقة وتعزيزهم.

اأدوات  لها من  بّد  الزراعة ول  املهن  اأهم  املهن جميعها. ومن  لنجاح  الأدوات  باأهمية  الطلبة  اإخبار   -3
خا�شة.

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات.
1- عر�س عينة من الأدوات الزراعية - يف حال توافرها - اأو �شور تو�شيحية لها اأمام الطلبة، وثّم توجيه 

الأ�شئلة الآتية:
ماذا ت�شاهدون اأمامكم؟	•
هل �شاهدمت هذه الأدوات اليدوية الزراعية من قبل؟ اأين؟	•



32

هل ميكن جتهيز الرتبة للزراعة بال�شتغناء عن هذه الأدوات؟	•
هل تعرف اأدوات يدوية زراعية غري الظاهرة واملوجودة اأمامكم؟ اذكرها.	•

اأ�شمائها  اأمام زمالئهم، وبيان  2- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة، وا�شتعرا�س الأدوات اليدوية الزراعية 
واأهميتها وا�شتخدامها يف اأعمال جتهيز الرتبة للزراعة.

3- توزيع ورقة العمل ب�شكل جمموعات ثنائية، مت�شّمنة جدوًل لالأدوات الزراعية و�شورها وا�شتخداماتها، 
ثم تكليف الطلبة بتنفيذ ورقة العمل ب�شكل جمموعات ثنائية.

4- تفقد عمل املجموعات، وتقدمي التغذية الراجعة كلما لزم الأمر.
5- عر�س كل جمموعة اأداة من الأدوات الزراعية ووظيفتها.

6- تقييم اأداء الطلبة من قبل املعلم. 
بحث  واملت�شمن  املدر�شي،  الكتاب  من   )34( ال�شفحة  )2-1( يف  الن�شاط  بتنفيذ  الطلبة  تكليف   -7
الرتبة  ا يف جتهيز  اأي�شً ا�شتخدامها  زراعية ميكن  اأدوات  املتاحة عن  املعرفة  م�شادر  با�شتخدام  الطلبة 

للزراعة غري الواردة يف الدر�س.

من اأقوال ر�شول اهلل : "ما من م�شلم يغر�س غر�ًشا اأو يزرع زرًعا، فياأكل منه طري اأو اإن�شان اأو بهيمة، اإل 
كانت له �شدقة" رواه الن�شائي.

معلومات اإ�سافية

الن�ساط )2-1(: تعرف اأدوات الزراعية اأخرى، ال�سفحة )34(.
من الأدوات الزراعية احلديثة غري املوجودة يف الدر�س:

املنجل )ي�شتخدم حل�شاد القمح وال�شعري(، املذراة )ت�شتخدم لف�شل املحا�شيل عن الق�س(، املن�سار )ي�شتخدم  -
لتقليم الأ�شجار(، املحراث الآيل، احل�سادة.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

الأدوات،  � بهذه  ال�رر  اإحلاق  اإلى  يوؤدي  ما  الكبرية،  الأحجار  اإزالة  يف  )الطورية(  املجرفة  ا�شتخدام 
وال�شحيح هو ا�شتعمال الفاأ�س.

اأخطاء �سائعة
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التكامل الأفقي
كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية، ال�شف اخلام�س، الزراعة. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، العناية بنباتات الزينة. -
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شابع، العناية بالأ�شجار املثمرة. -
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف الثامن، الزراعة املك�شوفة والزراعة املحمية. -

للمعلم
اأمين مزاهرة، وفدوى حموة، الزراعة املنزلية: احلديقة املنزلية، دار املناهج للن�ر والتوزيع، 2004م. -

للطالب
م. اإميان كفاوين، الزراعة يف املنزل: احلديقة املنزلية، دار عامل الثقافة للن�ر والتوزيع، 2010م. -

م�سادر التعلم



34

يف ما يتعّلق بالأدوات الزراعية وا�ستخداماتها.

اأمامك ثالثة اأعمدة، ي�شم الأول �شوًرا لأدوات زراعية، وميّثل الثاين ا�شم الأداة، وميّثل الثالث ا�شتخدامات 
كل من تلك الأدوات، واملطلوب تو�شيل �شورة الأداة با�شمها وا�شتخدامها.

العمود
) اأ (

العمود
)ب(

العمود
)جـ(

تقليب التربة وتجميعها.فاأ�ص

ت�سوية �سطح التربة بعد قلبها.م�سط

نقل التربة وال�سماد منمجرفة
مكان اإلى اآخر.

الحفر العميق للتربةِمر �سوكي
وتك�سير الكدر.

عربة
للحفر في الأرا�سي غير
ال�سلبة عن طريق ال�سغط

بالقدم على الن�سل.

ورقة عمل

الأدوات اليدوية الزراعية )الأدوات اليدوية الزراعية الب�سيطة(
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ي�شتخدم الأدوات اليدوية الزراعية الب�شيطة بطريقة �شحيحة. -
ا �شاحلة للزراعة، با�شتخدام الأدوات اليدوية الزراعية. - ُيجهز اأر�شً
حة وال�ّشالمة العامة يف اأثناء العمل. - ُيراعي متطلبات ال�شّ
ُيقدر اأهمية الأدوات اليدوية الزراعية يف اإاجناز الأعمال الزراعية. -

النتاجات اخلا�سة

ح�شتانعدد احل�ص�س الأدوات اليدوية الزراعية الب�سيطة )2( الدر�س الأول

احلفر، القلب، العزق، التع�شيب، التنعيم، الت�شوية، �شق الأتالم، الأحوا�س، الكدر.
املفاهيم وامل�سطلحات

احلذر عند ا�شتعمال الأدوات اليدوية الزراعية، والتي قد ت�شبب ال�رر اإذا اأ�شيء ا�شتعمالها. -
النتباه يف اأثناء احلفر لتجنب اإ�شابة الأ�شخا�س القريبني. -
عمل ال�شيانة امل�شتمرة لالأدوات، والتاأكد من اأنها �شليمة و�شاحلة لال�شتعمال. -

ال�سالمة العامة

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين
1- جتهيز املواد والعدد الزراعية الالزمة لتنفيذ التمرين.

2- توزيع الطلبة يف جمموعات عمل، واختيار من�شق لكل جمموعة؛ ملتابعة اأعمال فريق املجموعة.
3- عر�س الطريقة ال�شحيحة ل�شتخدام كل اأداة من الأدوات الزراعية.

4- ا�شطحاب الطلبة اإلى حديقة املدر�شة، وتكليف جمموعات الطلبة بتنفيذ التمرين على الوحدة الزراعية 
املخ�ش�شة لهم.

5- تو�شيح معايري التقييم.
اإلى جتهيز القطعة وا�شتخدام الأداة املنا�شبة وباخلطوات  6- توزيع املجموعة يف ما بينها الأدوار بالن�شبة 

)اإزالة احلجارة الكبرية، اإزالة الأع�شاب وبقايا النباتات، تنعيم الرتبة، حفر الرتبة،...(.
7- التزام املجموعات جميعها برتتيب تنفيذ اخلطوات الواردة يف التمرين )2-1( يف ال�شفحة )35( من 

الكتاب املدر�شي.
8- تنظيف الطلبة الأدوات الزراعية واإعادتها اإلى اأماكنها املخ�ش�شة، والتاأكد من نظافة وترتيب املكان.

9- تقومي املعلم اأداء الطلبة لهذا التمرين وت�شجيل املالحظات لكل جمموعة.
10- تكليف املجموعات بتنفيذ اإجراءات ال�شالمة العامة عند ا�شتخدام الأدوات الزراعية.



36

دور الزراعة يف �سحة الإن�سان
العمل يف الزراعة يحرك جميع ع�شالت اجل�شم من دون ا�شتثناء، وال�شورة تبني كل اأداة زراعية ودورها  -

الرئتني، ويزداد  القلب وتتن�شط  الزراعة تتحرك ع�شلة  العمل يف  اأثناء  يف حتريك ع�شالت اجل�شم، يف 
تدفق الأك�شجني اإلى الدم، ويزيد التعّرق، ما يخل�س اجل�شم من ال�شموم املرتاكمة، وحتى الزراعة املنزلية 
الذي  اليومي  الن�شاط  لها ح�شاب �شمن  لها دور ويح�شب  الب�شيطة، كذلك  الأدوات  ت�شتخدم  والتي 

ين�شح به الأطباء، ويفيد العمل يف الزراعة يف اإزالة الكاآبة ون�شيان الهموم وحت�شني املزاج.

معلومات اإ�سافية

حرق الأع�شاب اجلافة يف منطقة الزراعة؛ لذا، يجب اإزالتها وقلعها. �
ا�شتخدام امِلر يف اإزالة الأحجار وتفتيت الرتبة ال�شلبة. �

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي
كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية، ال�شف اخلام�س، الزراعة. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، العناية بنباتات الزينة. -
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شابع، العناية بالأ�شجار املثمرة. -
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف الثامن، الزراعة املك�شوفة والزراعة املحمية. -

للمعلم
جورج كرزم، املر�سد يف الب�ستنة الع�سوية، مركز العمل التنموي، 2012م. -

للطالب
زيارة حديقة املدر�شة، اأو مدر�شة يدر�س فيها الفرع الزراعي؛ لالإطالع على البيت البال�شتيكي والعمليات  -

الزراعية باإ�راف املعلم.

م�سادر التعلم
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إجابات أسئلة الدرس

1- اذكر ا�ستعمالت كل من الأدوات اليدوية الزراعية الآتية:
اخلطوط  وعمل  وجتميعها،  الرتبة  وتقليب  ال�شطحي  للحفر  املثلثة  املجرفة  ت�شتخدم  املثلثة:  املجرفة   - اأ   
عملية  يف  ت�شتخدم  كما  ال�شغرية،  القنوات  و�شق  النباتات،  لزراعة  الالزمة  الأحوا�س  اأو  الزراعية 

العزق.
ب- الفاأ�ص: ت�شتخدم الفاأ�س يف تهيئة الأر�س للزراعة، وذلك باحلفر العميق للرتبة وقلبها وتك�شري الكدر 

)الكتل الرتابية الكبرية(، واإزالة احلجارة الكبرية منها، كما ت�شتخدم يف �شق قنوات الري.
جـ- امل�سط: ي�شتخدم امل�شط يف تنظيف الرتبة من احلجارة ال�شغرية والأع�شاب وبقايا املحا�شيل، وكذلك 

يف ت�شوية �شطح الرتبة بعد قلبها، ولتك�شري الكدر وتنعيم الرتبة.
2- اذكر بع�ص الأدوات اليدوية الزراعية غري الواردة يف الدر�ص، التي ت�ستخدم يف الأعمال الزراعية املختلفة؟

اأ   - برابي�ص: ي�شتخدم يف ري النباتات املختلفة.
ب- مق�ص التقليم: ي�شتخدم يف ق�س اأفرع النباتات امليتة وغري املرغوب فيها.

3- ما فائدة ا�ستخدام الأدوات اليدوية الزراعية بطريقة �سحيحة؟
توفرًيا يف الوقت واجلهد، و�رعًة وجودة يف الإجناز.

4- هل من املمكن زراعة النباتات من دون عمل اأي جتهيزات للرتبة؟ ملاذا؟
ت�شتمل عملية جتهيز الرتبة للزراعة على عمليات: احلفر، القلب، والعزق، والتع�شيب، والتنعيم، والت�شوية، 
و�شق الأتالم، وعمل الأحوا�س؛ لذا، ل يجوز زراعة النباتات من دون اإجراء هذه التجهيزات، ويف حال 

عدم اإجرائها ل ينمو النبات، ويف حال منوه يكون منوه غري جيد من الناحيتني الكمية والنوعية.
5- املأ املربعات يف ال�سكل الآتي باأ�سماء العدد والأدوات اليدوية الزراعية املثبتة على ال�سكل. 

ط

ر ءام�صم

فو

ي �ص�صر

طه
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موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

يرتدي مالب�س العمل املنا�شبة قبل البدء بالعمل.1

ُيجه��ز الأدوات الالزم��ة للعم��ل، ويتاأك��د من 2
�شالحيتها.

يتاأكد اأن رطوبة الرتبة مالئمة للعمل.3

يزيل احلج��ارة الكبرية م��ن الأر���س با�شتخدام 4
الفاأ�س.

يزي��ل بقاي��ا النبات��ات والأع�ش��اب واحلج��ارة 5
ال�شغرية با�شتخدام امل�شط الزراعي.

يجمع بقايا النباتات والأع�شاب ويتخل�س منها.6
يحفر الرتبة ويقلبها با�شتعمال املجرفة.7
ُي�شكل خطوًطا زراعية با�شتعمال املجرفة املثلثة.8

اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.	•
اأر�س 	• قطعة  لتجهيز  الزراعية  اليدوية  الأدوات  ا�شتخدام  اأثناء  يف  الطالب  اأداء  تقومي  التقوميي:  املوقف 

لزراعتها.

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- التمهيد للدر�س عن طريق توجيه عدد من الأ�شئلة، مثل:

من لديه حديقة يف املنزل؟	•
ا من اأنواع النباتات املوجودة يف احلديقة.	• اذكر بع�شً
للنباتات املوجودة لديك، مثل )العنب، 	• نباتات جديدة م�شابهة  براأيك، كيف ميكن احل�شول على 

العد�س، البندورة، الزيتون، اليا�شمني(؟
2- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة، ومناق�شتهم للتو�شل اإلى مفهوم تكثري النباتات واأنواع التكثري البذري واخل�ري.

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، العر�ص التو�سيحي
1- توزيع عينات لنباتات تتكاثر بذريًّا وخ�ريًّا، وكذلك عينات لبذور النباتات البذرية على جمموعات 
الزيتون، احلم�س،  العد�س،  الذرة،  البقدون�س،  اخليار،  القمح،  ال�شجاد،  القرنفل،  )البندورة،  الطلبة 

ُيعرف مفهوم تكثري النباتات تعريًفا �شحيًحا. -
يذكر بع�س طرائق تكثري النباتات. -
ُيجهز املكان املنا�شب لزراعة البذور. -
يزرع البذور يف اأثالم بطريقة �شحيحة. -
ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة يف اأثناء العمل. -

النتاجات اخلا�سة

تكثري النباتات

ح�شتانعدد احل�ص�س طرائق تكثري النباتات )1( الدر�س الأول

الوحدة الثالثة:

تكثري النباتات، التكثري البذري، التكثري اخل�ري، نباتات الزينة، املحا�شيل احلقلية، نبات البيجونيا، العقل، 
العقل الورقية، العقل ال�شاقية، العقل اجلذرية، الرتقيد، الرتقيد الأر�شي، الرتقيد الهوائي، التطعيم.

املفاهيم وامل�سطلحات

غ�شل اليدين جيًدا بعد النتهاء من العمل على جتهيز الأجزاء اخل�رية للنبات لغايات التكثري. -
احلذر عند ا�شتخدام الأدوات الزراعية. -

اإجراءات ال�سالمة العامة
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الريحان، املطاط، فم ال�شمكة، ال�شبانخ، الرمان، البيجونيا، جلد النمر، العنب، الورد، اليا�شمني(.
2- تكليف الطلبة بت�شنيف العينات اإلى جمموعتني وفًقا لطريقة تكثريها:

نباتات تتكاثر خ�سريًّانباتات تتكاثر بذريًّا

3- متابعة عمل املجموعات مع الت�شحيح والتوجيه.
4- تكليف الطلبة بتلخي�س مفهومي التكثري البذري واخل�ري.

5- ال�شتماع لالإجابات وتدوين ال�شحيح منها على اللوح، وتكليف الطلبة بتدوينها يف �شجالتهم اخلا�شة.
6- توزيع ورقة العمل على الطلبة، وتكليفهم بالإجابة عنها، ثم متابعتهم وتقييم اأدائهم.

ن�ساط )3-1(: نباتات تتكاثر بالبذور، يف ال�سفحة )45(.
من النباتات التي يتم تكثريها بالبذور غري املذكورة بالدر�س )البطيخ، واخليار، وامل�شم�س، والدراق(. -

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، العناية بنباتات الزينة. -
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شابع، العناية بالأ�شجار املثمرة. -

للمعلم
جورج كرزم، املر�سد يف الب�ستنة الع�سوية "فن تخطيط واإدارة الب�ستان الع�سوي"، 2012م. -

للطالب
عمان،  - والتوزيع،  للن�ر  قنديل  دار  مدر�سية،  منزلية  زراعية  اإنتاجية  مل�ساريع  الأ�سا�سية  املبادئ  املومني،  اأمين 

الأردن، 2009م.

م�سادر التعلم

يتم ري �شواين الت�شتيل برببي�س املاء وهذا خطاأ، حيث يوؤدي ذلك اإلى خروج البذار ال�شغرية من عيون  �
ال�شواين؛ لذا، يجب ا�شتخدام مر�س املاء اليدوي.

اأخطاء �سائعة
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�سع اإ�سارة )ü( اأمام العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )û( اأمام العبارة اخلطاأ، يف ما يتعلق بطرائق تكثري النباتات:

1- يتم تكثري )البندورة والقرنفل والقمح( خ�ريًّا. )        (
2- التكثري البذري اأو�شع واأكرث انت�شاًرا من التكثري اخل�ري. )        (

3- من النباتات التي تزرع يف خطوط؛ الفجل وال�شبانخ واجلرجري. )        (
4- تزرع البذور عادة على عمق ُيعادل )2-3( �شعف طولها. )        (

5- القرنفل، وفم ال�شمكة، نباتات زينة تتكاثر بذريًّا. )        (
6- من خ�شائ�س التكثري اخل�ري، اإنتاج نباتات ل حتمل �شفات النبات الأم نف�شه. )        (

ورقة عمل

تكثري النباتات )طرائق تكثري النباتات(
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موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

يذكر مفهوم التكثري. 1
مُييز بني التكثري البذري والتكثري اخل�ري.2
يذكر اأمثلة على نباتات تتكاثر بذريًّا.3
ُيعدد طرائق التكثري اخل�ري.4
يذكر اأمثلة على نباتات تتكاثر خ�ريًّا.5

اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.	•
املوقف التقوميي: تقومي معرفة الطالب بطرائق تكثري النباتات ومييز بينها.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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يتعرف املق�شود بالتكثري اخل�ري. -
ُيبني اأ�شباب ا�شتخدام التكثري اخل�ري. -
ُيعدد طرائق التكثري اخل�ري. -
ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة، يف اأثناء العمل. -

النتاجات اخلا�سة

ح�شتانعدد احل�ص�س طرائق تكثري النباتات )2( الدر�س الأول

ال�شماد  اأحوا�س،  الزراعة يف  الزراعية،  الت�شتيل، اخللطات  الزراعة باخلطوط )الأتالم(،  الت�شتيل،  �شواين 
البلدي.

املفاهيم وامل�سطلحات

غ�شل اليدين جيًدا بعد النتهاء من اأعمال جتهيز الرتبة والزراعة. -
النتباه يف اأثناء ا�شتخدام الأدوات الزراعية. -

اإجراءات ال�سالمة العامة

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، التدري�ص عن طريق الأن�سطة
1- ا�شطحاب الطلبة للحديقة املدر�شة )اإن وجدت(، والتجول بني النباتات املزروعة، وت�شنيفها ح�شب 
تكاثرها، ويف حال عدم توافر احلديقة املدر�شية، يتم توفري اأجزاء النباتات الالزمة لتطبيق مهارة التكثري 

اخل�ري واأ�ش�س الزراعة.
تقييم  الطلبة مبعايري  الزراعة، ومناق�شة  اأدوات  ا�شتخدام  اأثناء  العامة يف  ال�شالمة  بقواعد  الطلبة  تذكري   -2

الأداء.
3- عر�س طريقة التكثري بالعقل الورقية وال�شاقية واجلذرية.

4- تكليف الطلبة بتطبيق املهارة للتاأكد من مدى فهم اكت�شابهم للمهارة مع املتابعة والتوجيه والتقييم.
5- عر�س طريقة التكثري بالرتقيد )الأر�شي والهوائي(.

6- تكليف الطلبة بتطبيق املهارة للتاأكد من مدى فهم اكت�شابهم للمهارة مع املتابعة والتوجيه والتقييم.
7- عر�س طريقة التكثري بالتطعيم.

8- تكليف الطلبة بتطبيق املهارة للتاأكد من مدى فهم اكت�شابهم للمهارة مع املتابعة والتوجيه والتقييم.
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9- يف نهاية العمل يف احلديقة، يتم جتميع الأدوات وتنظيفها واإرجاعها للمكان ال�شحيح، وغ�شل الأيدي، 
والعودة للم�شغل.

10- توزيع ورقة العمل التي تت�شمن اخلريطة املفاهيمية لطرائق التكثري.
11- متابعة املعلم اإجابات الطلبة.

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- عر�س طريقتي زراعة البذور باخلطوط والأحوا�س، عن طريق:

عر�س مادة تعليمية )فيديو(، �شور تو�شيحية، ر�شم على اللوح )يف حال عدم توافر حديقة مدر�شية(.
)اخلطوط  بالبذور  الزراعة  طرائق  نوعي  اإلى  معهم  والتو�شل  املعرو�شة،  باملادة  الطلبة  مناق�شة   -2

والأحوا�س(، ومناق�شتهم يف مزايا كل طريقة.
اإ�سرتاتيجية التفكري الناقد، التحليل

1- عر�س املعلم �شواين الت�شتيل واخلليط املنا�شب لتجهيزها، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:
هل �شاهدت هذه الأدوات من قبل؟ �شمِّ هذه الأدوات؟ ملاذا ن�شتخدم هذه الأدوات؟ ما نوع اخلليط 	•

امل�شتخدم؟ اأين تو�شع هذه ال�شواين بعد جتهيزها؟ ما الهدف من ا�شتخدام هذه ال�شواين يف عملية 
التكثري؟ ما اخلدمات التي يجب توفريها ل�شواين الت�شتيل؟

الإجابات  تلخي�س  ثم  منها،  ال�شحيحة  الإجابات  وتعزيز  جميعها،  الطلبة  لإجابات  املعلم  ا�شتماع   -2
ال�شحيحة.

اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم عن طريق الن�ساط، التدريب
التمرين،  بتنفيذ  املجموعات  بع�س  وتكليف  جمموعات،  يف  وتوزيعهم  للحديقة،  الطلبة  اأخذ   -1

واملجموعات الأخرى بتنفيذ الن�شاط )3-2( يف ال�شفحة )46( من الكتاب املدر�شي.
2- يتم تبادل الأدوار بني املجموعات لكت�شاب املهارتني لزراعة البذور )اخلطوط والأحوا�س(.

3- ا�شتخدام املعلم املنابت املوجودة يف م�شغل املهني، يف حال عدم توافر احلديقة املدر�شية، ويف حال عدم 
وجود املنبت، ا�شتخدام �شناديق البولي�شرتين.

4- اإح�شار جمموعة من النباتات اخل�رية، مثل )اليا�شمني، اأفرع من الدوايل، النعناع، زعرت، وبذور مختلفة(.

عند الزراعة، يجب مالحظة الوقت املنا�شب لالإنبات اخل�ري، حيث يتم يف معظم احلالت بني )2/15 
اإلى 3/30(، بينما البذور يتم تكثريها، اأو اإنباتها يف الربيع غالًبا، واإذا توافرت الظروف املنا�شبة لإنباتها.

معلومات اإ�سافية
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مبا  اأدناه  النموذج  يف  الفراغات  تعبئة  املطلوب  للنباتات،  اخل�ري  التكثري  طرائق  ال�شكل  هذا  مُيثل 
يتنا�شب وطرائق التكثري اخل�ري:

ورقة عمل

تكثري النباتات )طرائق تكثري النباتات(

طرائق التكثير 
الخ�سري

العقــــل الترقيـــــد
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إجابات أسئلة الدرس

1- عّرف التكثري البذري.
البذور  وت�شتخدم  والإخ�شاب،  التلقيح  عملية  من  الناجت  البذرة  جنني  طريق  عن  جديد  نبات  اإنتاج  هو 
اأم  اأم نباتات الزينة  اإلى اخل�راوات  اأكانت تنتمي  النباتات �شواء  اأ�شا�شية يف غالبية  بو�شفها و�شيلة تكثري 

املحا�شيل احلقلية، اإّل اأّنها قلياًل ما ت�شتخدم يف تكثري اأ�شجار الفاكهة.
2- عّدد خم�ص نباتات تتكاثر بالبذور.

اأ   - اخل�راوات: )البندورة، اخليار، ال�شبانخ، البقدون�س(.
ب- نباتات الزينة: )القرنفل، الريحان، فم ال�شمكة(.

ج�- املحا�شيل احلقلية: )القمح، الذرة، العد�س، احلم�س(.
3- ما الأع�ساء الأ�سا�سية التي يتكون منها النبات الكامل؟ وهل توجد هذه الأع�ساء يف البذرة؟

)اجلذور، ال�شاق، الأوراق(، وهذا الأع�شاء ل توجد يف البذرة، ولكنها تتكون بعد منو البذرة.
4- هل تنبت البذور اإذا مل تتعر�ص للإ�ساءة؟ ملاذا؟

ل تنمو، لأّن البذور حتتاج اإلى الإ�شاءة لإمتام عملية التمثيل ال�شوئي )�شنع الغذاء(.
5- هل ميكن اأن تنبت بذور ُرويت مرة واحدة فقط؟

ل تنمو، لأّن البذرة يف حاجة اإلى ري م�شتمر.
6- قارن بني التكثري البذري والتكثري اخل�رشي من حيث:

النباتات التي يمكن تكثيرها الجزء الم�شتخدم في التكثيراأنواع التكثير
بهذه الطريقة

البندورة، القمح، الريحانجنين البذرةالتكثير البذري

التكثير الخ�سري
اأي جزء من النبات الأم

العنب، الزيتون، الرمانعدا البذرة
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موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

ُيحدد اأبعاد احلو�س با�شتخدام احلبال والأوتاد.1

ي�شح��ب الكت��ل الرتابي��ة م��ن داخ��ل احلو�س، 2
وي�شعها على حواف احلو�س.

يدع��م ح��واف احلو���س ب�شحب الرتب��ة خارج 3
احلو�س.

احلو�س 4 داخل  املختمر  البلدي  ال�شماد  ُي�شيف 
ويخلطه بالرتبة.

ي�شوي اأر�س احلو�س وينعمها، با�شتخدام امل�شط 5
الزراعي.

ينرث البذور بانتظام على �شطح احلو�س.6
ُيغطي البذور بطبقة رقيقة من الرتبة الناعمة.7
يروي البذور ريًّا هادًئا با�شتخدام املر�س اليدوي.8

اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.	•
املوقف التقوميي: تقومي مهارة الطالب بطريقة زراعة النباتات بالأحوا�س.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- عر�س عينات لأب�شال )ب�شل( ودرنات )بطاطا( جاهزة للزراعة، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:

ما الذي تراه يف ال�شورة )1( و )2(؟	•
ما الأجزاء املوجودة اأمامكم يف ال�شكل )1( و)2(؟	•
كيف تتكاثر هذه النباتات؟	•

ُيعرف مفهوم الأب�شال والدرنات تعريًفا �شحيًحا. -
يذكر اأمثلة لنباتات تتكاثر بالأب�شال. -
يكت�شب مهارة زراعة الأب�شال والدرنات بطريقة �شحيحة، مراعًيا متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة. -
ُيقدر اأهمية تكثري النباتات من الناحية القت�شادية. -

النتاجات اخلا�سة

تكثري النباتات

ح�شتانعدد احل�ص�س تكثري النباتات بالأب�سال والدرنات الدر�س الثاين

الوحدة الثالثة:

الأب�شال، اأب�شال �شتوية، اأب�شال �شيفية، القّنار، الدرنات، عيون، براعم، �شاق هوائية، �شاق اأر�شية، تعقيم، 
املبيد الفطري، ن�شيج فليني، ال�شولنني، الرتبة الرملية اخلفيفة.

املفاهيم وامل�سطلحات

احلذر من ا�شتخدام املبيد الفطري الذي ُنعفر به �شطوح البطاطا قبل الزراعة. -
مراعاة متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة عند ا�شتخدام الأدوات الزراعية. -
غ�شل اليدين جيًدا بعد النتهاء من اأعمال جتهيز الرتبة والزراعة. -

اإجراءات ال�سالمة العامة

2 1
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متى تزرع هذه النباتات؟	•
هل توجد نباتات اأخرى تتكاثر باإحدى الطرائق ال�شابقة؟ ما هي؟	•
ما نوع هذا التكثري؟	•
من ُيذكرنا باأنواع التكثري الرئي�شة، وما طرائق التكثري اخل�ري التي تعلمناها يف الدر�س ال�شابق؟	•

2- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة وا�شتف�شاراتهم، وتعزيز الإجابات ال�شحيحة، وتدوينها على اللوح.
3- عر�س - اإن اأمكن - فيلم وثائقي لطريقة زراعة الأب�شال والدرنات وتكثريها، اأو عر�س �شور ملراحل 

التكثري.
اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة

1- تطبيق عملية التكثري اأمام الطلبة عمليًّا، اإما يف احلديقة - اإن وجدت - اأو داخل امل�شغل على اأ�ش�س 
�شغرية.

الكتاب  من   )56( ال�شفحة  يف   )2-3( التمرين   )1( املجموعة  ُتنفذ  جمموعتني،  يف  الطلبة  توزيع   -2
املدر�شي، وهو خطوات زراعة الب�شل، وتنفذ املجموعة )2( ن�شاط )3-3( يف ال�شفحة )58( من 
الكتاب املدر�شي، وهو حت�شري درنات البطاطا للزراعة، وذلك على اأر�س احلديقة - اإن وجدت -، اأو 

ا�شتخدام اأ�ش�س كبرية نوًعا ما لتنفيذ الأن�شطة داخل امل�شغل.
3- جتهيز الأدوات الالزمة لتنفيذ التمرين.

4- ا�شطحاب املعلم الطلبة للحديقة لتطبيق التمرين.
5- عر�س الطريقة ال�شحيحة للزراعة )الأب�شال والدرنات(.

6- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين.
7- مناق�شة املعلم مع الطلبة معايري التقييم، مذكًرا مبتطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة.

8- متابعة التنفيذ وتقدمي التغذية الراجعة:
يف اأثناء العمل: تفّقد الطلبة والنتباه لأعمالهم.	•
بعد العمل: تنظيف الأدوات والعدد اليدوية.	•

9- متابعة اأداء الطلبة وتقييم العمل.
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ميثل ال�شكل الآتي تكثري النباتات بالأب�شال والدرنات، قم بتعبئة املطلوب يف ما ياأتي:

ورقة عمل

تكثري النباتات )تكثري النباتات بالأب�سال والدرنات(

الأب�سال

تعريفها:
.....................
.....................
.....................
.....................

نباتات تتكاثر بالأب�سال
................................... -
................................... -

الدرنات

تعريفها:
.....................
.....................
.....................
.....................

نباتات تتكاثر بالدرنات
................................... -
................................... -
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ل ميكن تق�شيم راأ�س الب�شل من اأجل احل�شول على اأجزاء كثرية للتكاثر، فهو كّل واحد؛ فراأ�س الب�شل  -
ُينتج راأ�س ب�شل ولكن بحجم كبري.

يف�شل زراعة الأب�شال يف تربة باردة نوًعا ما. -

معلومات اإ�سافية

عدم ري الأب�شال ب�شكل مكثف، وذلك لأّنها قابلة للتعفن، اإل بعد اأن تر�شل جذورها اأو تخرج اأوراقها،  �
حيث يكفيها يف هذه الفرتة الرطوبة الأر�شية.

يتوّقف عمق الزراعة يف العديد من الأب�شال على حجمها؛ لذا، يجب احلر�س يف انتقاء الأب�شال. �

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، العناية بنباتات الزينة. -
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، تكثري النباتات. -

للمعلم
جورج كرزم، املر�سد يف الب�ستنة الع�سوية "فن تخطيط واإدارة الب�ستان الع�سوي"، 2012م. -

للطالب
للن�ر والتوزيع، عمان،  - اإنتاجية زراعية، منزلية، مدر�سية، دار قنديل  املبادئ الأ�سا�سية مل�ساريع  املومني،  اأمين 

الأردن، 2009م.
طالب اأبو زهرة ومحمد القا�شم، دليل نباتات الزينة الداخلية واأ�رشار جناحها، املركز الوطني للبحث والإر�شاد  -

الزراعي، 2015م.

م�سادر التعلم
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إجابات أسئلة الدرس

الدر�ص الثاين: تكثري النباتات بالأب�سال والدرنات
1- اأكمل الفراغ يف اجلمل الآتية:

اأ   - ُتعد درنات البطاطا متخ�ش�شة يف تخزين املواد الن�شوية )الكربوهيدراتية(.

ب- من الأمثلة على النباتات التي تتكاثر بالأب�شال )الب�شل، الزنبق، الرنج�س(.
ج�- من الأمثلة على النباتات التي تتكاثر بالدرنات )البطاطا، الأ�شاليا، �شقائق النعمان(.

2- هل ميكن تق�سيم درنة البطاطا عند زراعتها؟ اذكر ثلثة من �رشوط زراعتها.
نعم، ميكن تق�شيم درنة البطاطا يف حال زراعتها، ومن �روط زراعتها:

اأ   - اأن حتتوي كل قطعة على عني واحدة اأو اأكرث.
ب- اأن تكون �شليمة وخالية من العيوب.

ج�- تو�شع الدرنات يف الرتبة بحيث يكون اجتاه اجلزء املقطوع اإلى الأ�شفل، واجتاه الرباعم اإلى الأعلى.
3- تنجح زراعة البطاطا يف الأرا�سي الرملية اخلفيفة ب�سورة اأكرث من جناحها يف الأرا�سي الثقيلة، ملاذا؟

تعّد الرتبة الرملية اخلفيفة التي يتخللها الهواء ب�شهولة واجليدة ال�رف، اأح�شن اأنواع الرتبة لإنتاج مح�شول 
البطاط. مثل هذه الرتبة ت�شمح بنمو الدرنات بداخلها ب�شهولة، ويكون �شكل الدرنات منتظًما، وي�شهل 

ح�شاد املح�شول منها. 
4- هل يُف�سل تق�سيم راأ�ص الب�سل عند زراعته؟ ملاذا؟

يف تكثري الب�شل، ن�شتخدم الب�شلة كاملة )القنار( يف الزراعة.
5- تق�سم الأب�سال بح�سب موعد الزراعة لق�سمني، ما هما؟

اأ   - اأب�شال �شتوية، مثل: الب�شل، الثوم، الرنج�س.
ب- اأب�شال �شيفية، مثل: الزنبق، اجلالدوليا.
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موؤ�رش الأداءالرقم
التقدير

لنعم

اأُراعي اإجراءات ال�شالمة العامة يف اأثناء العمل.1
اأُجهز الرتبة للزراعة بعد تفكيكها وتهويتها.2
اأ�شيف الرمل اإلى الرتبة؛ لت�شبح خفيفة جيدة ال�رف والتهوية.3
اأعمل خطوًطا اأو اأثالًما امل�شافات بينها منا�شبة.4
اأغطي الأبعاد بطبقة من الرتاب.5
اأروي الأب�شال با�شتخدام الأثالم.6

اإ�شرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات. �
اأداة التقومي: قائمة ال�شطب.	•
املوقف التقوميي: تقومي مهارة الطلبة يف زراعة الأب�شال.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته

نعم: )1(
ل  : )0(
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إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، احلوار واملناق�سة
الكتاب  من   )64( ال�شفحة  يف  الدر�س  مقّدمة  يف  الواردة  الكرمية  الآية  بقراءة  الطلبة  اأحد  تكليف   -1
املدر�شي، اأو تالوتها ب�شوته اأو ب�شوت اأحد القّراء، وتكليف الطلبة با�شتنتاج فوائد املالب�س الواردة يف 

الآية الكرمية.
2- ا�شتماع املعلم للطلبة، وتعزيز الإجابات ال�شحيحة.

3- توزيع ورقة العمل، وتكليف الطلبة بالإجابة عنها ب�شكل جمموعات.
4- متابعة عمل املجموعات، وتقدمي امل�شاعدة كلما لزم الأمر.

5- تكليف الطلبة بالتاأكد من الإجابات بال�شتعانة بالكتاب املدر�شي.
ا لرتتيب ونقل  األعاب كثرية جدًّ اإلى مخترب احلا�شوب، حيث توجد  اأن ي�شطحب املعلم الطلبة  6- ميكن 
اللوح،  الطلبة خزانة مالب�س كبرية على  اأحد  اأو  املعلم  ير�شم  اأو  املنا�شبة،  باأماكنها  املالب�س وو�شعها 
ويزود املعلم جمموعات الطلبة ب�شور ملالب�س واأحذية واأدوات مختلفة، ويكلفهم برتتيبها يف اخلزانة 

املر�شومة بالأماكن ال�شحيحة.
7- تكرار املحاولت من قبل الطلبة، ومتابعة املعلم العمل، كي يتاأّكد من اتقان الطلبة للمهارة.

يتعرف اأهمية ترتيب املالب�س يف اخلزانة بطريقة �شحيحة. -
ُيبني طريقة ترتيب املالب�س داخل خزانة املالب�س. -
يتعرف اأنواع عالقات املالب�س. -
يطوي املالب�س بطريقة �شحيحة.  -
ُيقدر قيمة العناية برتتيب ونظافة املالب�س على الثقة بالنف�س. -

النتاجات اخلا�سة

العناية باملالب�س

ح�شتانعدد احل�ص�س خزانة امللب�ص الدر�س الأول

الوحدة الرابعة:

نباتات عطرية، اأرفف علوية، اأرفف و�شطى، اأرفف �شفلية، املالب�س ال�شوفية، املالب�س القطنية، طي.
املفاهيم وامل�سطلحات

حفظ اأكيا�س ال�شيليكا ال�شغرية املوجودة يف علب الأحذية واحلقائب بعيًدا عن متناول اأيدي الأطفال. -
اإجراءات ال�سالمة العامة



55

اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة
1- تكليف الطلبة باإح�شار بلوزة وبنطلون جينز.

2- تكليف الطلبة بطّي البلوزة ب�شكل فردي، ومتابعة املعلم من دون اعطاء تغذية راجعة، ثم تكليف اأحد 
الطلبة املتقنني للمهارة بعر�س طريقته اأمام ال�شف تعزيًزا له، ثم اإعادة املعلم عر�س الطريقة ال�شحيحة.
3- تكليف الطلبة بتنفيذ مترين )4-1( يف ال�شفحة )67( من الكتاب املدر�شي، ومتابعة العمل وتقدمي 
ا باأ�شلوب الزمالة اإذا لزم الأمر. التغذية الراجعة كلما لزم الأمر، وقد يكلف الطلبة بتدريب بع�شهم بع�شً

اإعادة اخلطوات نف�شها لتمرين )4-2( يف ال�شفحة )69( من الكتاب املدر�شي، لطّي البنطلون.
4- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�شاط )4-2( يف ال�شفحة )71( من الكتاب املدر�شي، وال�شتماع لالإجابات 

والتاأكد من �شحتها.
اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، العمل يف الكتاب املدر�سي

1- تكليف جمموعات الطلبة بقراءة الأمور الواجب مراعاتها عند ترتيب املالب�س يف ال�شفحة )72(.
الآتية: )متثيل، ر�شم، م�شابقة، عر�س  الطرائق  باإحدى  نقطتني فقط  الطلبة  لباقي  2- عر�س كل جمموعة 

تقدميي، ق�شة(.
3- متابعة املعلم عرو�س الطلبة والتاأكد من حتّقق النتاجات.

اأكيا�س ال�شيليكا ال�شغرية التي جندها يف اأغلب املنتجات اجلديدة كاملالب�س والأحذية واحلقائب ون�شارع 
اإلى رميها، لها فوائد كثرية، فهي اإ�شافة اإلى قدرتها على امت�شا�س الرطوبة، لها ا�شتخدامات كثرية مثل: 
ا،  امت�شا�س الرطوبة يف حال �شقوط الهاتف اخللوي اأو الكامريا باملاء، وملنع الت�شاق ال�شور ببع�شها بع�شً

وحلفظ الف�شيات واملجوهرات واأي معدن اآخر، وكذلك لتجفيف الزهور ب�رعة.

معلومات اإ�سافية
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تعليق املالب�س يف خزانة املالب�س من دون مراعاة الأطوال. �
اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية ال�شف ال�شاد�س، اختيار املالب�س. -

الن�ساط )4-2(: اأنواع علقات امللب�ص، يف ال�سفحة )71(.

الملب�صرقم العّلقة

مالب�س اأطفال1

ال�شتر، ف�شاتين2

بناطيل، �شالت3

تنانير4

مالب�س اأطفال5

الن�ساط )4-3(: اأماكن ترتيب امللب�ص يف اخلزانة، يف ال�سفحة )72(.
التنورة )2( البنطال )5( اجلوارب )3( املالب�س الداخلية )3( القمي�س )4( املالب�س ال�شوفية )1( حقائب  -

)1( ف�شتان طويل )2(.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

للمعلم
جمال عبيد، ديكورات املنزل، ط )1(، دار عامل الثقافة، عمان، الأردن، 2004م. -

للطالب
جمال عبيد، ديكورات املنزل، ط )1(، دار عامل الثقافة، عمان، الأردن، 2004م. -

م�سادر التعلم
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بالتعاون مع اأفراد جمموعتك، ق�ّس املالب�س والأدوات، ورّتبها يف اخلزانة بطريقة �شحيحة:

ورقة عمل

العناية بامللب�ص )خزانة امللب�ص(
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إجابات أسئلة الدرس

1- �سع اإ�سارة )ü( اإزاء محتوى العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )û( اإزاء محتوى العبارة اخلطاأ يف ما ياأتي:
اأ   - ُت�شتخدم الأدراج يف اخلزانة يف حفظ املالب�س ال�شغرية احلجم كاملالب�س الداخلية واجلوارب واملحافظ 

)ü( .وغريها
)ü( .ب- ل يجوز الحتفاظ باملالب�س املت�شخة يف خزانة املالب�س

)û( .ج�- لي�س لرتفاع مكان التعليق يف خزانة املالب�س اأهمية يف ما يتعلق بطول املالب�س
)û( .د  - ُتعلق املالب�س ال�شوفية على عالقات يف خزانة املالب�س

)ü( .ه� - ترتيب املالب�س يف اخلزانة بطريقة �شحيحة ي�شاعد على توفري الوقت واجلهد يف احل�شول عليها
2- عّلل ما ياأتي:

اأ   - تهوية املالب�س عند خلعها قبل و�شعها يف اخلزانة.
للتخل�س من الروائح العالقة بها.

ب- عدم و�شع املالب�س ب�شكل مرتا�س عند حفظها يف اخلزانة.
كي ل تتجعّد، و�شهولة احل�شول على املالب�س.
3- اذكر ثلثة اأخطاء ميكن ملحظتها يف ترتيب بع�ص اخلزائن.

اأ   - تو�شع املالب�س ب�شكل مرتا�ّس.
ب- حفظ املالب�س املت�شخة يف اخلزانة. 

ج�- تعليق املالب�س ال�شوفية على عالقات.
4- �سنف الأرفف يف خزانة امللب�ص، مع ذكر ا�ستخدامات كل منها.

اأ   - الأرفف العلوية: لتخزين احلقائب.
ب- الأرفف الو�شطى: لتخزين املالب�س املطوية.

ج�- الأرفف ال�شفلية: لتخزين املالب�س الأقل ا�شتخداًما.
5- اذكر اأربعة من الأمور التي تُراعى عند ترتيب امللب�ص يف اخلزانة.
اأ   - جتنب و�شع املالب�س ب�شكل مرتا�س حتى ل تتجعد.

ب- تعليق البناطيل على عالقات �شميكة.
ج�- عر�س املالب�س للهواء بعد خلعها وقبل و�شعها يف اخلزانة.

د  - احلر�س على اأن يكون ارتفاع العالقة منا�شًبا للمالب�س الطويلة.
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موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

يفرد البلوزة على �شطح م�شتوي. 1
يقلب البلوزة بطريقة �شحيحة.2
يطوي الأطراف اجلانبية اخللفية.3
يثني جوانب البلوزة للداخل.4
يثني البلوزة من املنت�شف على بع�شها.5
يفرد البنطال على �شطح م�شتوي.6
ُيطبق جهتي البنطال طوليًّا على بع�شهما.7
يطوي اجلزء املّثلث الزائد اإلى الداخل.8
يثني اجلزء الأعلى اأوًل، ثم يثني اجلزء ال�شفلي.9

ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة يف اأثناء 10
العمل.

اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.	•
املوقف التقوميي: تقييم اأداء الطلبة اأثناء طي وترتيب املالب�س.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، البطاقات اخلاطفة 
)املكواة،  مثل  تقليدية،  واأخرى  تنظيف حديثة  لأدوات  البطاقات حتتوي �شوًرا  من  1- عر�س جمموعة 
تطور  مع  ملحوًظا  تطوًرا  تطورت  التي  املنزلية،  التنظيف  اأجهزة  من  وغريها  واملكن�شة(  والغ�شالة، 

التكنولوجيا احلديثة، ثم توجيه الأ�شئلة الآتية:
ماذا نرى يف هذه ال�شور؟	•
 �شّنف ال�شور يف جمموعتني. اذكر اأمثلة اأخرى لأدوات تنظيف تقليدية مت حتديثها؟ 	•
من راأى منكم جهاًزا من الأجهزة الكهربائية القدمية؟ ما هو؟ واأين راأيته؟ 	•
اآثار �شلبية على كل من: ربة املنزل، ودخل 	• ملاذا مت تغيري وتطوير اأدوات التنظيف؟ هل لهذا التغيري 

الأ�رة والبيئة؟ ما هي؟ 
هل ي�شرتك اأفراد الأ�رة يف حتمل م�شوؤولية تنظيف املنزل؟	•

2- مناق�شة الإجابات مع الطلبة.
3- تكليف اأحد الطلبة بقراءة وتو�شيح مفهوم املكن�شة الكهربائية وكتابته على اللوح وتكليف اأحد الطلبة 

بتلخي�س الأ�شباب التي اأّدت لتطوير اأدوات التنظيف بلغته اخلا�شة.

يعرف املق�شود باملكن�شة الكهربائية. -
يتعرف اأجزاء املكن�شة الكهربائية. -
يتعرف طرائق اختيار املكن�شة الكهربائية. -
يتبع متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة، يف اأثناء ا�شتخدام الأجهزة الكهربائية. -

النتاجات اخلا�سة

التعامل مع الأجهزة الكهربائية

ح�شتانعدد احل�ص�س املكن�سة الكهربائية )1( الدر�س الأول

الوحدة اخلام�صة:

املكن�شة الكهربائية، امللحقات، اجلهد الكهربائي، القدرة الكهربائية.
املفاهيم وامل�سطلحات

مراعاة متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة، عند التعامل مع املكن�شة الكهربائية. -
اإجراءات ال�سالمة العامة
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اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، ورقة عمل
1- توزيع الطلبة يف جمموعات ثنائية، وتكليفهم مبناق�شة ورقة العمل.

2- تفقد اأداء املجموعات، ومتابعة تعاونهم وطريقة تفكريهم، والإجابة عن ال�شتف�شارات اإن وجدت، 
وتعزيز الطلبة امل�شاركني ودعم الأفكار الإبداعية؛ عن طريق اإتاحة املجال للمجموعة بعر�س فكرتها 

اأمام ال�شف، وت�شجيع الأفكار حتى ولو بدت خيالية. 
اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، طريقة جيك�سو

1- توزيع الطلبة اإلى جمموعات عمل غري متجان�شة، وتعيني قائد لكل جمموعة.
2- توزيع محتوى الدر�س اإلى فقرات )تعريف املكن�شة الكهربائية وملحقاتها، الأمور الواجب مراعاتها قبل 
�راء املكن�شة الكهربائية، طرائق اختيار املكن�شة الكهربائية، الأمور الواجب مراعاتها عند ا�شتخدام 

املكن�شة الكهربائية( ويجب اأن تكون عدد الفقرات م�شاوية لعدد املجموعات.
اأن حتّدد  الواحدة ومن ثم بقية املجموعات، ويف�شل  الطلبة يف املجموعة  الفقرات على عدد  3- توزيع 

بورقة مو�شًحا ا�شم الطالب وفقرته املحددة يف كل جمموعة.
4- تكليف املجموعة بقراءة الفقرة املكّلفة بها، مع التاأكد من متابعتهم بقراءة الفقرة املحدّدة ولي�س حفظها.

5- تكليف الطلبة الذين لديهم الفقرة ذاتها من كل جمموعة بت�شكيل جمموعات جديدة.
6- ت�شجيع الطلبة يف املجموعات اجلديدة على املناق�شة وتبادل الأفكار حول الفقرة املحددة ل�شتيعابها، 

والتفاق على كيفية تدري�س هذه الفقرة لزمالئهم يف جمموعاتهم الأ�شلية.
7- تكليف الطلبة بالعودة اإلى جمموعاتهم الأ�شلية.

بقية زمالئه يف  وي�شّجع  تعّلمه،  الأ�شلية عما  املجموعة  ويعّلم زمالءه يف  ي�رح  اأن  8- على كل طالب 
املجموعة نف�شها على توجيه الأ�شئلة.

اأع�شاء كل جمموعة، والتدخل عند  التي جتري بني  العمليات  التنقل بني جمموعة واأخرى، ومالحظة   -9
وجود م�شكلة، ويف�شل اأن يكون التدخل عن طريق قائد املجموعة بداية، وتوجيهه اإلى كيفية حلها.

10- اأخرًيا وبعد نهاية النقا�س، تقييم الطلبة عن طريق اختبار ق�شري.
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�شحب املكن�شة الكهربائية من خرطومها عند الرغبة بنقلها من مكان اإلى اآخر يف اأثناء ا�شتخدامها، ما  �
يزيد من احتمالية تلف اخلرطوم.

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي
كتاب اللغة العربية، ال�شف اخلام�س، من املخرتعات احلديثة. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، نظافة املنزل ومحتوياته.  -

فّكر يف ال�سفحة )82(: توقف املكن�سة الكهربائية عن العمل على الرغم من دوران املحرك.
ا اأو غري مفتوح، اأو قد تكون املا�شورة  - قد يكون اخلرطوم به ان�شداد اأو اأن يكون كي�س الأتربة مملوًءا جدًّ

غري مركبة بطريقة �شحيحة.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

اأو  بكامريا  مزود  وبع�شها  احلمراء،  حتت  الأ�شعة  م�شت�شعرات  بف�شل  تتحرك  الذكية،  الروبوت  مكان�س 
كامريتني، ومُيكنها ال�شتدارة بنف�شها، اإذا ما ا�شطدمت باأي عائق، وتتجنب 
اأ�شفل قطع الأثاث ب�شبب �شكلها  ال�شقوط من احلواف والدرج والدخول 
امل�شطح، كما اأنها تعود اإلى القاعدة اخلا�شة لإعادة �شحن التيار الكهربائي 
يف حال �شعف البطارية، وتفرغ ما جمعته من اأتربة داخل الكي�س، ومُيكن 
التنظيف(،  )ذاكرة  طريق  وعن  الذكي،  الهاتف  طريق  عن  بها  التحكم 
نح�شل على عر�س خرائطي ملعرفة الأماكن التي مت اإغفالها ومل يتم تنظيفها.

معلومات اإ�سافية

للمعلم
عمان،  - الأردنية،  امللكية  العلمية  اجلمعية   ،)1( ط  املنزلية،  الكهربائية  الأجهزة  واآخرون،  امل�ري،  منذر 

الأردن، 1992م.
للطالب

محمد الهبريي، ال�سيانة املنزلية، ط )1(، مركز الأهرام، القاهرة، م�ر، 1989م. -

م�سادر التعلم
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مقارنة بني املكان�ص التقليدية والكهربائية.

1- بالتعاون مع اأفراد جمموعتك، اأكمل اخلانات الفارغة يف اجلدول الآتي:

من عيوب المكن�سة التقليدية )الق�ص(من مميزات المكن�سة التقليدية  )الق�ص(

تحتاج اإلى تقليم ال�شعيرات؛ كي تدوم مدة طويلة........................................

ثم، �شهولة تنظيفها و�شرعة جفافها. ومن  ال�شعيرات.  انحناء  اإلى  يوؤدي  تخزينها 
تقليل عمرها.

يمكن ا�شتخدامها في الزوايا ال�شيقة، وال�شاحات 
الخارجية.

مدة  لنحنائِه  نتيجة  الظهر؛  في  اآلم  اإلى  توؤدي 
طويلة.

.......................................مقاومة للتاأكل والماء، ول ت�شمح  بنمو البكتريا.

من عيوب المكن�سة الكهربائيةمن مميزات المكن�سة الكهربائية

تحتاج اأكيا�شها اإلى التبديل با�شتمرار، وت�شتهلك .......................................
طاقة كهربائية.

كبير �شهولة تنظيفها. اإلى مكان  وتحتاج  كبيرة،  تكون  اأحجامها 
لتخزين اأدواتها.

ال�شيقة وال�شاحات  الزوايا  ا�شتخدامها في  يمكن 
.......................................الخارجية.

.......................................مقاومة للتاآكل والماء، ول ت�شمح بنمو البكتريا.

2- اأرادت عائلة �راء مكن�شة، وتناق�شوا ليقرروا اأي النوعني اأن�شب، ماذا تتوقع اأن تكون  وجهة نظر كل 
من: اجلدة، والأم، واحلفيدة؟ وما وجهة نظرك؟

3- �شّمم بالتعاون مع اأفراد جمموعتك، �شكاًل حديًثا للمكان�س للعام 2030م.
4- هل ترى اأن التغيري والتطور الذي ح�شل لأدوات التنظيف املنزلية املختلفة، كان له اأثر اإيجابي يف حياة 

الإن�شان؟ ناق�س اإجابتك مع جمموعتك.

ورقة عمل

التعامل مع الأجهزة الكهربائية )املكن�سة الكهربائية(
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ُيركب ملحقات املكن�شة الكهربائية بطريقة �شحيحة. -
ي�شتخدم املكن�شة الكهربائية بطريقة �شحيحة واآمنة. -
ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة، يف اأثناء ا�شتخدام املكن�شة الكهربائية. -
يذكر اأهمية ا�شتخدام املكن�شة الكهربائية، يف توفري الوقت واجلهد يف التنظيف املنزيل. -

النتاجات اخلا�سة

ح�شتانعدد احل�ص�س املكن�سة الكهربائية )2( الدر�س الأول

الإطار املطاطي، ذراع التنظيف، كي�س الغبار.
املفاهيم وامل�سطلحات

مراعاة متطلبات ال�شحة وال�شالمة، عند ا�شتخدام املكن�شة الكهربائية. -
النتباه للتو�شيالت الكهربائية اخلا�شة باملكن�شة الكهربائية. -

اإجراءات ال�سالمة العامة

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة
1- جتهيز الأدوات الالزمة للن�شاط يف م�شّلى املدر�شة، اأو اأي مرفق من مرافق املدر�شة فيه �شجاد.

كتّيب  بقراءة  الطلبة  اأحد  تكليف  بعد  الكهربائية،  املكن�شة  وفك  لرتكيب  ال�شحيحة  الطريقة  عر�س   -2
التعليمات ب�شوت مرتفع، والإجابة عن ا�شتف�شارات الطلبة اإذا لزم الأمر.

3- تكليف الطلبة برتكيب وفك املكن�شة الكهربائية، ومتابعة اأدائهم وتقدمي امل�شاعدة كلما لزم الأمر.
4- تطبيق الطريقة ال�شحيحة للتمرين )5-1(، تنظيف ال�شّجاد باملكن�شة الكهربائية.

5- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين وتذكريهم بقواعد ال�شالمة العامة يف اأثناء العمل، ومناق�شتهم مبعايري تقييم 
الأداء.

6- متابعة اأداء الطلبة، وتقدم الن�شائح كلما لزم الأمر، وتقييم اأدائهم.
7- حث الطلبة على تنفيذ التمرين العملي الوارد يف الكتاب يف املنزل، وتذكريهم باأهمية القتداء بهدي 

الر�شول الكرمي �شيدنا محمد عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم، حيث كان يف خدمة اأهله.
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إجابات أسئلة الدرس

1- ما فائدة املكن�سة الكهربائية؟
املحافظة على نظافة الأر�شيات وال�شجاد، واإزالة الغبار العالقة بها، وت�شفي على ال�شجاد واملنزل مظهًرا 

جيًدا، وتوفري الوقت واجلهد يف عملية التنظيف.
2- ما �سبب اأهمية قراءة دليل ال�رشكة ال�سانعة املرفق باملكن�سة الكهربائية، قبل عملية الت�سغيل؟

لتجنب ال�شتعمال غري ال�شحيح للمكن�شة، والتاأكد من اجلهد الكهربائي املنا�شب لها.
3- عّلل ما ياأتي:

اأ   - تفريغ كي�س الغبار يف املكن�شة الكهربائية كلما امتالأ اإلى الن�شف.
ل�شمان عمل املكن�شة بكفاءة.

ب- تغيري احلزام املطاطي اإذا فقد متانته.
لعدم ت�رب الغبار.

ج�- �شفط الغبار �شعيف يف املكن�شة الكهربائية.
ب�شبب اأّن كي�س املكن�شة ممتلئ.

4- اذكر اأربعة من الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار املكن�سة الكهربائية.
اأ   - التاأكد من توافر قطع غيار للمكن�شة.

ب- اختيار املكن�شة الكهربائية ذات اجلودة العالية.
ج�- اختيار املكن�شة الكهربائية ذات الثمن املنا�شب لدخل الأ�رة.

د  - اختيار املكن�شة الكهربائية التي تتنا�شب مع الوظائف والأعمال املطلوبة.
5- اأفرغت اأمل كي�ص املكن�سة الكهربائية وهي مو�سولة بالتيار الكهربائي:

اأ   - هل ما قامت به اأمل �شحيح؟
ل.

ب- ما اخلطر الذي قد ينجم عن ت�رف اأمل؟
حدوث متا�س كهربائي.

ج�- ما الإجراء ال�شحيح املتبع عند تفريغ كي�س املكن�شة الكهربائية؟
1. ف�شل التيار الكهربائي عن املكن�شة الكهربائية.

2. اإفراغ كي�س الغبار.
3. م�شح الأجزاء الداخلية للمكن�شة.

4. حفظ املكن�شة يف املكان املخ�ش�س.
5. غ�شل اليدين جيًدا باملاء وال�شابون، بعد النتهاء من عملية التنظيف.
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موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

ُيراع��ي متطلبات ال�شحة وال�شالم��ة العامة، قبل 1
البدء بالعمل.

ُيزيل الأ�شياء العالقة على �شطح ال�شجادة.2

ُيركب فر�شاة التنظيف اخلا�شة بال�شجاد يف نهاية 3
خرطوم املكن�شة.

يو�شل املكن�شة بالتيار الكهربائي، وي�شغط على 4
مفتاح الت�شغيل.

يب��داأ الكن���س م��ن الزاوي��ة البعيدة ع��ن الباب، 5
ويحرك الفر�شاة فوق املنطقة املراد تنظيفها.

يحر���س على ع��دم ثني اجل��ذع اإل��ى الأ�شفل، 6
والإبقاء على القامة منت�شبة.

يف�ش��ل التي��ار الكهربائي عن املكن�ش��ة؛ وُيفرغ 7
كي�س الغبار.

وينظ��ف 8 الداخلي��ة،  املكن�ش��ة  اأج��زاء  مي�ش��ح 
ملحقاتها.

اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.	•
املوقف التقوميي: اأداء الطلبة يف اأثناء ا�شتخدام املكن�شة الكهربائية لتنظيف ال�شّجاد.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، اأوراق العمل
1- التمهيد عن طريق توجيه الأ�شئلة الآتية:

ما )�شاندوي�شتك( لليوم؟	•
من ُيعد لك )ال�شاندوي�س( املدر�شي؟ 	•
ما احل�شوات املف�شلة عندك؟	•
اأيهما تف�شل )ال�شاندوي�س( املنزيل اأم )�شاندوي�س( املق�شف؟ وملاذا؟ 	•
ما نوع اخلبز املف�شل عندك )لل�شاندوي�شات(؟	•

2- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة ومناق�شتها، ثم تدوين ا�شم الدر�س وتعريف ب�شيط لل�شطائر على اللوح.
اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، املناق�سة 

بينهم )قائد، وموؤقت، وقارئ،  الأدوار  بتوزيع  الطلبة يف جمموعات عمل منا�شبة، وتكليفهم  1- توزيع 
وعار�س، وكاتب( وتوزيع ورقة العمل.

2- تفقد الطلبة ومتابعة تعاونهم وطريقة تفكريهم، والإجابة عن ال�شتف�شارات اإن وجدت.

ُيعطي اأمثلة على بع�س اأنواع ال�شطائر.  -
ُيعد ال�شطائر ال�شاخنة والباردة بطريقة �شحيحة. -
ُيغلف ال�شطائر بطريقة �شحيحة. -
ُيدرك اأهمية النظافة ال�شخ�شية ونظافة الأدوات امل�شتخدمة يف اإعداد ال�شطائر. -

النتاجات اخلا�سة

حت�صري الطعام

ح�شتانعدد احل�ص�س اإعداد ال�سطائر )1( الدر�س الأول

الوحدة ال�صاد�صة:

ال�شطائر، اخلبز الأبي�س، النخالة، اخلبز الأ�شمر، الق�رة، الألياف، مواد الدهن، اللحوم امل�شنعة، اللحوم املعلبة.
املفاهيم وامل�سطلحات

الإقالل من تناول احل�شوات امل�شنعة واملعلبة، مثل النقانق واملرتديال. -
اإجراءات ال�سالمة العامة
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3- عر�س كل جمموعة اإجابة �شوؤال واحد فقط بينما ت�شتمع باقي اأفراد املجموعات، ول تقاطع اأو تتحدث 
اإّل يف حال وجود اإ�شافة اأو ا�شتف�شار، تعزيز املعلم الإجابات ال�شحيحة والأفكار اجلديدة.

اإ�سرتاتيجية التفكري الناقد، التحليل
1- كتابة كلمة �شطائر داخل دائرة على اللوح وتكليف الطلبة بذكر اأنواع ال�شطائر التي يعرفونها، وكتابة 

اإجابات الطلبة على اللوح حول الدائرة. 
2- تكليف الطلبة بت�شنيف جميع ما �شبق يف جمموعتني )�شطائر �شاخنة و�شطائر باردة( على �شكل جمموعات 

ثنائية، عر�س كل جمموعة اإجاباتها اأمام ال�شف، ومتابعة اأداء الطلبة.
3- تكليف املجموعات بتنفيذ الن�شاط )6-3( يف ال�شفحة )94(.

4- عر�س كل جمموعة اإجاباتها اأمام ال�شف، ومتابعة اأداء الطلبة.
والفطور  واملدر�شة،  للرحالت،  منا�شبتها  مثل  لل�شطائر،  اأخرى  ت�شنيفات  باقرتاح  الطلبة  تكليف   -5

وهكذا، وعر�س كل جمموعة اإجاباتها اأمام ال�شف، ومتابعة اأداء الطلبة.
اإ�سرتاتيجية التفكري الناقد، القبعات ال�ست

املعلومات  الواردة يف  ال�ريعة،  الوجبات  بانت�شار ظاهرة  املتعلقة  الدرا�شات والأبحاث  نتائج  1- عر�س 
الإ�شافية، وتكليف الطلبة مبناق�شتها با�شتخدام اإ�شرتاتيجية القبعات ال�شت.

يدون احلقائق  البي�شاء  القبعة  الطالب �شاحب  الآتية:  بالطريقة  بينهم  القبعات  بتوزيع  الطلبة  2- تكليف 
والأفكار، وال�شفراء يدون الإيجابيات، وال�شوداء يدون ال�شلبيات، واحلمراء يدون امل�شاعر والعواطف، 
الوجبات  بخ�شو�س  النهائي  والقرار  التو�شيات  يدون  والزرقاء  الإبداعية،  الأفكار  يدون  واخل�راء 

ال�ريعة، ويف�شل اأن يزود املعلم الطلبة مبراجع ومعلومات اإثرائية.
3- متابعة عمل الطلبة، وتقدمي التغذية الراجعة املنا�شبة.

4- عر�س جمموعات الطلبة نتائج عملها اأمام ال�شف.
اأخرى  اأو يف املمرات، وتكليف جمموعة  5- تكليف الطلبة بعمل جدارية تو�شيات تعلق داخل ال�شف 

بعر�س التو�شيات يف الإذاعة املدر�شية.

ت�شري الدرا�شات احلديثة اإلى اأّن تناول الأطعمة امل�شنعة واملعّلبة بكميات كبرية، ت�ر ب�شحة ج�شم الإن�شان؛ 
املختلفة  والنقانق  املرتديال  واأنواع  املعلبات  مثل  امل�شنعة  الأغذية  تناول  باحلّد من  الدرا�شات  تو�شي  لذا، 

وغريها، من اأجل احلفاظ على ال�شحة.

معلومات اإ�سافية
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يعتقد البع�س اأن اخلبز الأ�شمر يحتوي �شعرات حرارية اأقل من اخلبز الأبي�س، وال�شحيح اأنهما يحتويان  �
ال�شعرات احلرارية نف�شها اإّل اأن اخلبز الأ�شمر يتفوق على اخلبز الأبي�س بقيمة غذائية اأعلى لوجود الق�رة 

اأو النخالة الغنية بالألياف والفيتامينات والأمالح املعدنية.

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي
كتاب العلوم، ال�شف اخلام�س، منو الإن�شان. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، الأطعمة ال�شعبية.  -

الن�ساط )6-1(، يف ال�سفحة )91(: اأ�سكال اخلبز.
خبز الطابون، خبز احلمام، خبز التو�شت، خبز )الهمربغر(، اخلبز اللبناين، اخلبز الفرن�شي. -

الن�ساط )6-2(، يف ال�سفحة )93(: اأنواع احل�سوات يف ال�سطائر.

 من احل�سوات الإ�سافية: اجلبنة ال�شفراء باأنواعها والديك الرومي )احلب�س(. -

ولوجبة الغداء: �شطرية الدجاج امل�شّحب املطهو  - ال�سطائر املنا�سبة للرحلت: لوجبة الفطور: �شطرية الزعرت، 
جيًدا مع اخل�راوات الطازجة، ويجب جتنب احل�شوات اأو املواد امل�شافة التي تف�شد ب�رعة مثل املايونيز 

اأو احلم�س )خا�شة يف ف�شل ال�شيف(.
واللبنة والفالفل  - اجلبنة  مثل  للمدر�شة،  ت�شلح  التي  ال�شطائر  العديد من  يوجد  للمدر�سة:  املنا�سبة  ال�سطائر 

واملربى وغريها، وجتنب احل�شوات التي ت�شدر رائحة قوية كالبي�س.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

للمعلم
وليد قمحية، ن�سائح من الطبيعة من اأجل �سحة اأف�سل، ط )1(، دار وليد قمحية، 2014م. -

للطالب
رميا تيم، املحافظة على �سلمة الأطعمة وقيمتها الغذائية، ط )1(، دار املناهج، 2014م. -

م�سادر التعلم
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يغ�شل اخل�راوات والفواكه بطريقة �شحيحة. -
ُيجهز ح�شوات ال�شطائر ومواد الدهن بالطريقة ال�شحيحة. -
ُيعد �شطرية باردة و�شطرية �شاخنة بطريقة �شحيحة. -
ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة عند اإعداد ال�شطائر. -

النتاجات اخلا�سة

ح�شتانعدد احل�ص�س اإعداد ال�سطائر )2( الدر�س الأول

املحلول امللحي، اخل�راوات الورقية، مادة الدهن، اللحوم املعلبة، اللحوم امل�شنعة.
املفاهيم وامل�سطلحات

احلذر عند ا�شتعمال ال�شكني وفرن الغاز. -
غ�شل اخل�راوات بطريقة �شحيحة، ل�شيما اخل�راوات الورقية. -

اإجراءات ال�سالمة العامة

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة
1- جتهيز املواد والأدوات الالزمة لتنفيذ التمرين يف م�شغل الرتبية املهنية.

2- تدون خطوات الن�شاط على اللوح اأو اأوراق عمل لي�شتخدمها الطلبة يف اأثناء تنفيذ الأن�شطة؛ للمحافظة 
على نظافة الكتاب املدر�شي.

3- توزيع الطلبة يف جمموعات عمل منا�شبة.
ة  الواجب مراعاتها وبخا�شّ الأمور  ال�شطرية، والرتكيز على  ال�شحيحة لإعداد  الطريقة  املعلم  4- عر�س 

متطلبات ال�شحة وال�شالمة يف اأثناء العمل.
فردي،  ب�شكل  املدر�شي،  الكتاب  من   )95( ال�شفحة  يف   )1-6( التمرين  بتنفيذ  الطلبة  تكليف   -5

وتذكريهم بالأمور الواجب مراعاتها عند اإعداد ال�شطائر، ومناق�شة الطلبة مبعايري تقييم الأداء.
6- اإعداد الطلبة ال�شطائر، وعر�س اإنتاجهم على اأفراد املجموعة.
7- متابعة املعلم اأداء الطلبة، وتقدمي امل�شاعدة كلما دعت احلاجة.

8- تناول الطلبة ال�شطائر، مراعني اآداب تناول الطعام.
9- تنظيف الطلبة الأدوات واإعادتها اإلى اأماكنها ال�شحيحة يف امل�شغل.
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اأكدت درا�شة علمية اأن اخلل هو العن�ر الذي ي�شاعد على تنظيف اخل�راوات والفواكه بال�شكل املطلوب، 
وذلك لأّن اخلّل يقتل )98٪( تقريبًا من البكترييا على �شطح الفواكه واخل�راوات الطازجة. وذلك بخلط 
كوب خل مع ثالثة اأكواب ماء يف علبة البخاخ، ور�ّس الفواكه واخل�راوات باملزيج، ثم فركها قلياًل باليد 
للتاأكد من اأّن اخلل غّطى كامل الثمرة، ثم غ�شلها باملاء البارد مع الفرك باليد لإزالة اآثار اخلل. اأّما اخل�راوات 
ثم  دقيقتني،  الأوراق اخل�راء مدة  وننقع  ماء يف وعاء كبري،  اأكواب  ثالثة  الورقية: نخلط كوب خل مع 

نرفعهما ونغ�شلهما وجنففهما.

معلومات اإ�سافية

10- متابعة اأداء الطلبة وتقدمي الن�شائح كلما لزم الأمر.
11- تقييم املعلم اأداء الطلبة، وا�شطحابهم اإلى الغرفة ال�شفية.

 الن�ساط )6-3(: ال�سطائر الباردة وال�ساخنة، يف ال�سفحة )94(.

ال�سطائر ال�ساخنةال�سطائر الباردةالرقم

فاهيتااللبنة والخ�شراوات1
رولت م�شخنالجبنة البي�شاء2
البي�س الم�شلوقالزيت والزعتر3
البطاطا الم�شلوقةالجبنة ال�شفراء4

الن�ساط )6-5(: املقارنة بني �سطرية تعدها يف البيت، واأخرى ت�سرتيها من ال�سوق، يف ال�سفحة )97(.

ال�سطائر الجاهزة بال�سوقال�سطائر البيتيةوجه المقارنة

اأقلاأكثرالقيمة الغذائية
اأقلاأكثرالنظافة

متوافرة ب�شكل اأقلمتوافرة بكثرةتوافر �شروط ال�شحة وال�شالمة العامة
اأعلىاأقلال�شعر

اأقلاأعلىالجودة

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى
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من الأخطاء ال�شائعة، ا�شتهالك كميات كبرية من امللح مع ال�شطائر، ك�شطائر اجلبنة اأو بع�س ال�شل�شات  �
امل�شافة كمواد الدهن، ومن املعروف اأّن امللح غني بال�شوديوم الذي ت�شبب زيادته خطًرا على ال�شحة 

ب�شبب العالقة بينه وبني �شغط الدم.

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي
كتاب العلوم، ال�شف اخلام�س، منو الإن�شان. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شابع، التغذية يف مرحلة اليافعني. -

للمعلم
ال�شعودية،  - الريا�س،  العلوم،  دار  موؤ�ش�شة  التح�سري،  �سهلة  الإيطالية  ال�ساندوي�سات  �شنيهاي،  كورنيال 

1999م.
للطالب

اإنتاج الطعام وخدمته، ط )1(، وزارة الرتبية والتعليم، عمان، الأردن، 1996م. -

م�سادر التعلم
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ميثل النموذج الآتي ال�شطائر واأنواعها، تتبعه وامالأ الفراغات مبا هو منا�شب يف ما ياأتي:

ورقة عمل

حت�سري الطعام )اإعداد ال�سطائر(

اإعداد ال�سطائر

تعريفها:
.............................
.............................

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

مكوناتها
................................................. -
................................................. -
................................................. -

اأنواعها
................................................. -
................................................. -
................................................. -
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إجابات أسئلة الدرس

1- عدد اأربعة من اأنواع ال�سطائر، مع ذكر مكونات كل نوع منها.

اأ   - �شطرية لبنة وخيار، تتكون من: خبز ولبنة وخيار.
ب- �شطرية اجلبنة البي�شاء، وتتكون من: خبز وجبنة وخ�راوات ح�شب الرغبة.

ج�- �شطرية الزيت والزعرت، وتتكون من: اخلبز والزيت والزعرت.
�شطرية الفالفل، وتتكون من: اخلبز والفالفل وال�شلطة.

2-  ما الهدف من اإ�سافة مواد الدهن اإلى ال�سطرية؟
زيادة القيمة الغذائية ، واإك�شابها الطعم الأف�شل.

3- ما املكونات الأ�سا�سية لل�سطائر؟
تتكون من اخلبز، واحل�شوات التي تتكون من )مادة الدهن واحل�شوات املختلفة(.

4- اذكر ثلثة من الأمور الواجب مراعاتها عند اإعداد ال�سطائر للمحافظة على ال�سحة وال�سلمة العامة.
اأ   - غ�شل اليدين جيًدا قبل حت�شري ال�شطرية وبعدها.

ب- ا�شتخدام خ�راوات ومواد غذائية �شليمة.
ج�- تنظيف اخل�راوات جيًدا.

5- �سع اإ�سارة )ü( اإزاء محتوى العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )û( اإزاء محتوى العبارة اخلطاأ يف ما ياأتي:
)ü( .اأ   - متتاز عملية اإعداد ال�شطائر باأنها �شهلة وب�شيطة

)û( .ب- ي�شنع اخلبز الأبي�س من دقيق القمح الكامل
)ü( .ج�- من اأنواع ال�شطائر ال�شاخنة �شطرية البي�س امل�شلوق

)ü( .د  - يجب غ�شل الأدوات امل�شتخدمة يف اإعداد ال�شطائر جيًدا
6- املأ اجلدول مبا هو منا�سب:

�سطائر تنا�سب المدر�سة�سطائر تنا�سب الرحلت�سطائر �ساخنة�سطائر باردة

الزيت والزعترالجبنة البي�شاءالبي�س الم�شلوقاللبنة مع الخيار
الجبنة ال�شفراءالبطاطا الم�شلوقةالبطاطا الم�شلوقةالجبنة البي�شاء
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موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة.1

ُيجه��ز امل��واد والأدوات الالزمة م��ع التاأكد من 2
نظافتها.

يغ�شل اخل�س واخليار، ويقطعه با�شتخدام ال�شكني 3
مراعًيا احلذر.

ُيق�شم اخلبز اإلى ن�شفني، ويدهنه بقليل من اللبنة.4
ي�شع �رائح اخليار واخل�س داخل قطعة اخلبز.5

لتغليف 6 املخ�ش�س  الكي�س  يف  ال�شطرية  ي�شع 
ال�شطائر.

ُينظف الأدوات ويعيدها اإلى مكانها املخ�ش�س.7

اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: قائمة ر�شد.	•
املوقف التقوميي: تقييم اأداء الطلبة يف مهارة اإعداد �شطرية اللبنة مع اخليار.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
ثم  ال�شكل،  متنوعة جذابة يف  اأو عينات خل�راوات وفاكهة  ل�شور  املعلم  التمهيد عن طريق عر�س   -1

توجيه الأ�شئلة الآتية:
من اأح�ر معه خ�راوات للمدر�شة؟ ما هي؟	•
 ما اخل�راوات والفاكهة املف�شلة لديك؟	•
 اأيهما تف�شل، تناول اخل�راوات والفاكهة اأم احللويات ورقائق البطاطا )ال�شيب�س(؟ ملاذا؟ 	•
من منكم ي�شتطيع اإعداد طبق من ال�شلطة؟ ما نوعها؟ عدد اأنواع ال�شلطة التي تعرفها.	•

2- ا�شتماع املعلم لإجابات جمموعة من الطلبة، وتعزيز الطلبة احلري�شني على تناول اخل�راوات والفاكهة، 
وتدوين ا�شم الدر�س والنتاجات على اللوح.

اإ�سرتاتيجية العمل التعاوين، املناق�سة 
1- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�شاطني )6-6( )6-7( و�شوؤال فّكر يف ال�شفحة )102( من الكتاب املدر�شي، 
وتذكري الطلبة باملعلومات التي وردت يف در�س ال�شطائر حول الألياف الغذائية واأهميتها، والتجول بني 
الطلبة ومتابعة تعاونهم وطريقة تفكريهم وتوزيع الأدوار بينهم، والإجابة عن ال�شتف�شارات اإن وجدت.

يذكر بع�س اأنواع ال�شلطات ومكوناتها املختلفة.    -
ُيعرف الألياف الغذائية تعريًفا �شحيًحا.      -
ُيعدد فوائد تناول ال�شلطات، �شمن الوجبات الغذائية اليومية. -
يحر�س على تناول اخل�راوات والفواكه باحل�ش�س املطلوبة. -

النتاجات اخلا�سة

حت�صري الطعام

ح�شتانعدد احل�ص�س اإعداد ال�سلطات )1( الدر�س الثاين

الوحدة ال�صاد�صة:

ال�شلطة العربية، ال�شلطة اليونانية، ال�شلطة الرو�شية، الألياف.
املفاهيم وامل�سطلحات

غ�شل اخل�راوات والفواكه بطريقة �شحيحة، ول �شيما اخل�راوات الورقية. -
اإجراءات ال�سالمة العامة
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2- عر�س كل جمموعة اإجابة �شوؤال واحد فقط، بينما ت�شتمع باقي اأفراد املجموعات ول تقاطع اأو تتحدث 
اإّل يف حال وجود اإ�شافة اأو ا�شتف�شار.

3- تعزيز الإجابات ال�شحيحة والأفكار اجلديدة وتقييم اأداء الطلبة.

حتتوى بع�س الفواكه على ن�شبة عالية من احلديد، وعند تقطيعها يتغري لونها كاملوز والتفاح، واخل�راوات 
كالبطاط�س، وذلك ب�شبب احتوائها على الإنزميات التي تبقى داخل اأن�شجة النبات طاملا كان �شليًما، ولكن 
املركبات  بع�س  على  ن�شاطها  ومتار�س  تن�شط  )الأوك�شجني(  اجلوي  الهواء  اإلى  الإنزميات  تتعر�س  عندما 
تفقد  وتبداأ  معدودة  دقائق  يف  لونها  وتغري  فتوؤك�شدها  )الفينولت(  واخل�راوات  الفاكهة  يف  املوجودة 

�شالبتها، وميكن اإيقاف فعل الإنزميات بعدة طرائق ومنها اإ�شافة احلام�س اأو ال�شكر اأو امللح.

معلومات اإ�سافية

من الأمور غري ال�شحيحة عند اإعداد ال�شلطة الرو�شية نقع اخل�راوات يف املاء مدة طويلة، ثم البدء يف  �
�شلقها يف املاء املغلي وهذه الطريقة توؤدي اإلى فقدان اخل�راوات لقيمتها الغذائية.

 تقطيع خ�راوات طبق ال�شلطة قبل تناوله مبدة طويلة، وهذا الأمر يوؤّدي اإلى فقد الفيتامينات واملعادن. �

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي
كتاب العلوم، ال�شف اخلام�س، در�س العنا�ر واملركبات. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، احللويات ال�شعبية. -

للمعلم
ماريان بالكر، اأطباق ال�سلطة ال�سهية، ط )1(، موؤ�ش�شة جري�شي، الريا�س، ال�شعودية، 1999م. -

للطالب
ماريان بالكر، ال�سلطة �سهلة التح�سري، ط )1(، موؤ�ش�شة جري�شي، الريا�س، ال�شعودية، 1994م. -

م�سادر التعلم
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الغذائية واأحد  املواد  الت�شابه بني �شكل بع�س  التي تظهر  ال�شور الآتية  تاأمل  اأفراد جمموعتك،  بالتعاون مع 
اأع�شاء ج�شم الإن�شان، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليها:

الجزر مفيد
ِل� ........................

الفطر مفيد
ِل� ........................

الجوز مفيد
ِل� ........................

البندورة مفيدة
ِل� ........................

ورقة عمل

حت�سري الطعام )اإعداد ال�سلطات(
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ُيجهز اخل�راوات والفواكه لل�شلطات بطريقة �شحيحة. -
يغ�شل اخل�راوات والفواكه بطريقة �شحيحة. -
ُيعد اأنواًعا مختلفة من ال�شلطات بطريقة �شحيحة. -
ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة عند اإعداد ال�شلطات. -

النتاجات اخلا�سة

ح�شتانعدد احل�ص�س اإعداد ال�سلطات )2( الدر�س الثاين

لوح التقطيع، املحلول امللحي.
املفاهيم وامل�سطلحات

مراعاة متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة عند ا�شتخدام ال�شكني يف التقطيع، وا�شتخدام فرن الغاز. -
اإجراءات ال�سالمة العامة

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التعلم عن طريق الأن�سطة، التدريب
1- جتهيز املواد والأدوات الالزمة للن�شاط يف م�شغل الرتبية املهنية.

2- تدوين خطوات الن�شاط على اللوح اأو اأوراق عمل لي�شتخدمها الطلبة يف اأثناء تنفيذ الأن�شطة؛ للمحافظة 
على نظافة الكتاب املدر�شي.

3- توزيع الطلبة يف جمموعات عمل منا�شبة.
4- عر�س الطريقة ال�شحيحة لتجهيز وتنظيف وتقطيع اخل�راوات والفواكه.

5- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين )6-2( ب�شكل جمموعات، وتذكريهم بالأمور الواجب مراعاتها عند 
اإعداد ال�شلطات، ومناق�شة الطلبة مبعايري تقييم الأداء.

6- توزيع قائد املجموعة املهام على اأفراد جمموعته، واإعداد الطلبة لل�شلطة.
7- تفقد اأداء الطلبة، وتقدمي امل�شاعدة كلما دعت احلاجة.

8- تناول الطلبة ال�شلطة مراعني اآداب تناول الطعام.
9- تنظيف الطلبة الأدوات، واإعادتها اإلى اأماكنها ال�شحيحة يف امل�شغل.

10- متابعة اأداء الطلبة، وتقدمي الن�شائح كلما لزم الأمر.
11- تقييم اأداء الطلبة وا�شطحابهم للغرفة ال�شفية.

ميكن اأن يكلف املعلم كل جمموعة بتح�شري نوع معني من ال�شلطات، وبعد اإجناز املهمة تتم عملية 
تبادل اخلربات بني املجموعات عن طريق التذوق.
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الأوقات حتتوي على دهون و�شكر وملح و�شعرات حرارية  � اأغلب  ال�شلطات اجلاهزة؛ فهي يف  تناول 
ونكهات �شناعية ومواد حافظة، وحتتوي على �شعرات حرارية عالية.

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي
كتاب العلوم، ال�شف اخلام�س، در�س العنا�ر واملركبات. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، در�س احللويات. -

فّكر: يف ال�سفحة )102(: ما اأهمية الألياف الغذائية جل�سم الإن�سان؟ وما م�سادرها؟
من اأكرث الأطعمة الغنية بالألياف: اخل�راوات، والفواكه، واملك�رات، والبقوليات، والدقيق الكامل،  -

تقليل  الأمعاء،  �شحة  على  احلفاظ  الأمعاء،  حركة  تنظيم  واأهمها:  العديدة  بفوائدها  الألياف  وتتميز 
م�شتوى الكول�شرتول يف الدم، تنظيم م�شتوى ال�شكر يف الدم، املحافظة على الوزن املثايل.

يو�شي الأطباء بتناول )0.3-0.4( غم من الألياف يوميًّا  للرجال و)0.2-0.3( غم بالن�شبة للن�شاء.  -
الن�ساط )6-6( يف ال�سفحة )102(: اأنواع اأخرى من ال�سلطات.

�شلطة املعكرونة، �شلطة اجلرجري، �شلطة البقلة، �شلطة الكول�شلو.  -
الن�ساط )6-7( يف ال�سفحة )102(: اخلطوات ال�سحيحة لتح�سري اخل�رشاوات.

الرتتيب ال�شحيح لل�شور: غ�شل )ج( ثم تق�شري ) اأ ( ثم تقطيع )ب(. -
الن�ساط )6-8( يف ال�سفحة )108(: اأهمية فيتامني )ج( وفيتامني ) اأ (.

اأنه يحتوي على م�شادات  - املناعة، ويحمي اجل�شم من نزلت الربد، كما   يعمل فيتامني )ج( على زيادة 
الأك�شدة. يعمل فيتامني ) اأ ( على زيادة مناعة اجل�شم، وتقوية الب�ر، واحل�شول على ب�رة ن�رة.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى
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إجابات أسئلة الدرس

1- عدد ثلثة من اأنواع ال�سلطات، مع ذكر مكونات كل منها.
اأ  - ال�شلطة الرو�شية: قطع بطاطا مقلية اأو مطبوخة، جزر، بازيال، ب�شل، مايونيز، ملح، زيت.

ب- �شلطة الفواكه: تفاح، موز، عنب، برتقال، كرمية، مك�رات.
ج�- ال�شلطة اليونانية: جبنة الفيتا، الب�شل، البندورة، اخل�س، الفلفل، اخليار، اجلرجري، الزيتون الأ�شود، 

امللح، زيت الزيتون، اخلل، الليمون.
2- و�سح طريقة اإعداد �سلطة الفواكه.

اأ   - غ�شل الفواكه جيًدا.
ب- تقطيع الفواكه بال�شكني.

ج�- خلط الفواكه جيًدا.
د  - اإ�شافة القليل من ال�شكر.

ه�- و�شع �شلطة الفواكه يف اأكواب التقدمي.
3- اذكر مكونات ال�سلطة العربية.

العربية: اخل�راوات املو�شمية كاخليار، والبندورة، واخل�س، والبقدون�س، والنعنع، والبقدون�س،  ال�شلطة 
والنعنع، والليمون، وامللح، والزيت، والب�شل.

4- بنّي بع�ص الأدوات امل�ستخدمة يف اإعداد ال�سلطة العربية.
�شكني، مفرمة، ملعقة، طبق للتقدمي.

5- حل الكلمات املتقاطعة الآتية بالتعاون مع زملئك يف املجموعة بح�سب الرقم واجتاه ال�سهم يف كل مما ياأتي:
)1( العربية.

)2( الفواكه.
)3( اخلل.

)4( اليونانية.
)5( تبولة.
)6( زيت.

)7( ليمون.

)8( رو�شية.
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موؤ�رش الأداءالرقم
التقدير

لنعم

ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة.1
ُيجهز املواد والأدوات الالزمة، مع التاأكد من نظافتها.2
يتعامل مع ال�شكني بطريقة �شليمة.3
يغ�شل اخل�راوات جيًدا؛ مراعًيا القت�شاد يف املاء.4
يفرم اخل�راوات اإلى قطع �شغرية.5
ُي�شيف اإليها امللح واخلل بالكميات املنا�شبة.6
يخلط اخل�راوات جيًدا.7
ُيقدم طبق ال�شلطة بطريقة جذابة.8
ُينظف الأدوات، وُيعيدها اإلى مكانها املخ�ش�س.9

اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي :قائمة ر�شد.	•
املوقف التقوميي: تقييم اأداء الطلبة يف مهارة اإعداد ال�شلطة العربية.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته

نعم: )1(
ل  : )0(



اجلزء الثاين



84

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- التمهيد للدر�س عن طريق لعبة الرابط العجيب. 

2- كتابة جمموعة الكلمات الآتية على اللوح، وتكليف الطلبة بقراءتها وا�شتنتاج الرابط بينها ملعرفة ا�شم 
الدر�س.

)ف�شل ال�شتاء، حم�شيات، نباتات طبية، تبخريه، �رير، حرامات، فريو�س، بكترييا(.
3- ا�شتماع املعلم اإلى اإجابات الطلبة، ثم كتابة ا�شم الدر�س على اللوح، وتوجيه الأ�شئلة الآتية اإلى الطلبة:

من منكم م�شاب بالر�شح اأو اأ�شيب به؟	•
ماذا �شعرت حينما اأ�شبت بالر�شح؟ 	•
ماذا فعلت عندما اأ�شبت بالر�شح اأو الأنفلونزا؟	•
هل زرت الطبيب، )اإذا كان اجلواب نعم ( ماذا ن�شحك الطبيب حينها؟ 	•

يعرف مفهوم كل من الر�شح والأنفلونزا. -
ُيبني اأعرا�س الر�شح. -
ُيبني اأعرا�س الإنفلونزا. -
يذكر الأ�شباب الرئي�شة التي توؤدي اإلى الإ�شابة بالر�شح، والأنفلونزا. -
ُيطبق  ممار�شات مفيدة يف تدبري كل من الر�شح، الأنفلونزا. -
ُيقارن بني الر�شح الأنفلونزا من حيث الأعرا�س. -

النتاجات اخلا�سة

امل�صكالت ال�صحية وطرائق الوقاية منها

ح�شتانعدد احل�ص�س امل�سكلت ال�سحية )1( الدر�س الأول

الوحدة ال�صابعة:

الر�شح، الأنفلونزا، �شعف ال�شهية، ق�شعريرة، املناعة، البكترييا، الفريو�شات، محلول ملحي، احتقان يف الأنف.
املفاهيم وامل�سطلحات

عدم ا�شتخدام الأدوات اخلا�شة للم�شابني بالر�شح والأنفلونزا. -
اإجراءات ال�سالمة العامة
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4- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتها، ثم توجيه الطلبة اإلى ا�شتنتاج مفهوم كل من الر�شح والأنفلونزا 
وكتابتهما على اللوح وتكليف الطلبة بتدوينها يف ملفاتهم اخلا�شة.

اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين
1- عر�س �شور الفريو�س والبكترييا الواردة يف ورقة العمل اأمام الطلبة وتو�شيح املر�س الناجت من كل منهما 
وبيان اأن الفريو�س ب�شبب تركيبه ل يق�شى عليه بامل�شاد احليوي بينما البكترييا يق�شى عليها بامل�شادات 

احليوية.
2- توزيع الطلبة يف جمموعات عمل، والطلب اإلى من�شق املجموعة توزيع املهام على فريق العمل )قائد، 

موؤقت، كاتب، عار�س(.
3- تكليف الطلبة باملهمة الآتية )قراءة املادة من الكتاب املدر�شي والرتكيز على العناوين الآتية(: 

مفهوم الر�شح، والأعرا�س، وممار�شات، وتبخرية، ومحلول ملحي. -
طريق  - عن  املحتوى  عر�س  ثم  وممار�شات،  وتدابري،  عالج،  اأعرا�س  واأ�شباب  الأنفلونزا،  مفهوم 

)م�شهد متثيلي، ر�شم، ق�شيدة، مقالة، األعاب(.
4- حتديد زمن العمل وزمن العر�س، ومناق�شة بنود تقومي العمل.

5- تفقد املعلم الطلبة يف اأثناء عمل املجموعات، وتقدمي امل�شاعدة كلما لزم الأمر.
عمل  وتقييم  النتاجات،  حتقق  من  ليتاأكد  اأ�شئلة  جمموعة  املعلم  وتوجيه  العمل  املجموعات  عر�س   -6

املجموعات.
اإ�سرتاتيجية التفكري الناقد: منظمات ب�رشية 

)الر�شح  من  كل  بني  والت�شابه  الختالف  نقاط  ا�شتنتاج  اإلى  الطلبة  توجيه  ثم  اأدناه،  ال�شورة  عر�س   -1
والأنفلونزا( عن طريق ا�شتخدام املنظمات الب�رية. 

ما الفرق بني الأنفلونزا والر�شح؟

2- تفقد عمل املجموعات، وتكليف كل جمموعة بعر�س ما تو�شلوا اإليه.
3- تكليف الطلبة بتقدمي اقرتاحات العمل من باقي املجموعات.

4- ا�شتخال�س النتائج النهائية للفرق بني الر�شح والأنفلونزا، وتدوينها على اللوح.
5- تقييم عمل الطلبة.

الر�سحالأنفلونزا
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التوقف عن تناول امل�شاد احليوي عند ال�شعور بالتح�شن. �
اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي
كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية، ال�شف اخلام�س، ال�شحة. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، الإ�شعافات الأولية. -

للمعلم
�شايف �شلبي، اأمرا�ص الطفل ومتري�سه، عمان، الأردن، 2003م. -
-  .www.who.int ،موقع منظمة ال�شحة العاملية
- .www.moh.gov.jo ،املوقع الإلكرتوين لوزارة ال�شحة الأردنية

للطالب
دليل املعلم اإلى كتاب العلوم ال�شحية، وزارة الرتبية والتعليم. -
دليل �سحة الأ�رشة، من اإ�شدار كلية طب هارفرد، مكتبة جرير، الريا�س، 2009م. -

م�سادر التعلم

للفريو�شات متاحة؛  امل�شادة  الأدوية  باأن  بالأنفلونزا، علًما  العدوى  للوقاية من  الو�شائل  اأجنح  التطعيم من 
با�شت�شارة  �شنويًّا  املطعوم  بتكرار  ين�شح  لذا،  اأن ت�شبح مقاومة لالأدوية؛  الأنفلونزا ميكن  ولكن فريو�شات 

الطبيب.

معلومات اإ�سافية
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 ما املر�س الناجت عن كلًّ من البكترييا والفريو�س؟

الفيرو�صالبكتيريا

ورقة عمل

امل�سكلت ال�سحية وطرائق الوقاية منها )امل�سكلت ال�سحية(
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اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.	•
املوقف التقوميي: تقومي معرفة الطالب يف ما يتعلق بامل�شكالت ال�شحية وطرائق الوقاية منها.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته

موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

يعرف مفهوم كل من الر�شح، الإنفلونزا.1

الإ�شابة 2 اإلى  توؤدي  التي  الرئي�شة  الأ�شباب  يذكر 
بالر�شح، والأنفلونزا.

 يذكر اأعرا�س كل من الر�شح والأنفلونزا.3
ُيقارن بني اأعرا�س الر�شح واأعرا�س الأنفلونزا.4

الر�شح 5 من  كل  تدبري  يف  مفيدة  ممار�شات  ُيطبق 
والأنفلونزا.
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يعرف مفهوم التهاب اللوزتني. -
يذكر الأ�شباب الرئي�شة التي توؤدي اإلى الإ�شابة بالتهاب اللوزتني. -
يذكر اأعرا�س التهاب اللوزتني وعالماته. -
ُيطبق ممار�شات مفيدة يف تدبري التهاب اللوزتني. -
ُيقدر اأهمية اللوزتني للج�شم. -

النتاجات اخلا�سة

ح�شتانعدد احل�ص�س امل�سكلت ال�سحية )2( الدر�س الأول

اللوزتان، التهاب اللوزتني، الأغذية املفيدة، م�شاد حيوي.
املفاهيم وامل�سطلحات

عدم القرتاب من الأ�شخا�س امل�شابني بالتهاب اللوزتني. -
تناول الأغذية الغنية بفيتامني )ج(؛ لزيادة مناعة اجل�شم. -

اإجراءات ال�سالمة العامة

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية ال�ستق�ساء وحل امل�سكلت، الع�سف الذهني
1- التمهيد للدر�س بر�شم دائرة يف منت�شف اللوح، وكتابة )التهاب اللوزتني( يف داخلها. 

2- توجيه ال�شوؤال الآتي: ماذا يعني التهاب اللوزتني؟ عندما يجيب الطلبة، ير�شم املعلم خطوًطا خارجة 
من الدائرة ويكتب الإجابات. بعد انتهاء الطلبة من تعريف التهاب اللوزتني، يدون املعلم تعريًفا مخت�ًرا 

ملفهوم التهاب اللوزتني.
اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات 

1- توجيه الأ�شئلة الآتية:
التهاب 	• اأعرا�س  و�شح  اللوزتني؟  للتهاب  الرئي�شة  الأ�شباب  اأذكر  اللوزتني؟  بالتهاب  املق�شود  ما 

اللوزتني؟ ماذا تفعل عندما ت�شاب بالتهاب اللوزتني؟

التهاب
اللوزتني
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2- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتهم فيها، ثم اعتماد الإجابات ال�شحيحة وتدوينها على اللوح.
اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين

1- توزيع الطلبة يف جمموعات، وتعيني من�شق لكل جمموعة لتوزيع املهام على اأفراد املجموعة.
التهاب  تدبري  واملت�شمن   )1-7( التمرين  بتنفيذ  ثم   ،)1-7( الن�شاط  مبناق�شة  املجموعات  تكليف   -2

اللوزتني.
اإليه جمموعته، ومتابعة عمل املجموعات، وتقييم اأداء  3- تكليف من�شق كل جمموعة بعر�س ما تو�شلت 

الطلبة.

التوقف عن تناول امل�شاد احليوي عند ال�شعور بالتح�شن. �
�رف الأدوية من دون ا�شت�شارة الطبيب. �

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، الإ�شعافات الأولية. -

فّكر: يف ال�سفحة )14(: اأهمية اللوزتني جل�سم الإن�سان. -
اللوزتان ت�شكالن خط الدفاع الأول عن اجل�شم، ولهما دور يف حماية اجل�شم من الإ�شابة بالأمرا�س. -
هما جزء من اأجزاء الدفاع واملناعة عن اجل�شم واأع�شائه. -
تعمل اللوزتان على حماية اجل�شم من اجلراثيم التي تدخله. -
تعمل اللوزتان على حماية جمرى التنف�س من الإ�شابات الفريو�شية والبكتريية. -

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

الو�شطى،  الأذن  والتهاب  التنف�س،  اإلى م�شاعفات حادة، كان�شداد جمرى  اللوزتني  التهاب  تكرار  يوؤدي 
والإ�شابة باحلمى الروماتزمية.

معلومات اإ�سافية
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للمعلم
�شايف �شلبي، اأمرا�ص الطفل، عمان، الأردن، 2003م. -
�شايف باز ال�شعيد �شبلي، اأمرا�ص الطفل ومتري�سه، ط )1(، 2003م. -

للطالب
- .www.who.int.medacentre .موقع منظمة ال�شحة العاملية الإلكرتوين

م�سادر التعلم
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إجابات أسئلة الدرس

1- عرف كل ما ياأتي: 
اأ   - الر�شح: مر�س معدي �شببه فربو�س ي�شيب الأغ�شية املخاطية للجهاز التنف�شي وهو �شديد العدوى، وينتقل عن 

طريق ا�شتن�شاق الهواء امللوث بالفريو�س امل�شبب للمر�س، اأو ا�شتخدام اأدوات ال�شخ�س امل�شاب بالر�شح.
 ب- التهاب اللوزتني: مر�س ناجت من اإ�شابة اإحدى اللوزتني اأو كلتيهما بالبكترييا اأو الفريو�شات.

2- �سع اإ�سارة )ü( اإزاء العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )û( اإزاء العبارة اخلطاأ يف ما ياأتي:
)ü( .اأ   - اأُراجع الطبيب الخت�شا�شي اإذا �شاءت حالتي نتيجة التهاب اللوزتني

)û( .ب- اأتناول امل�روبات ال�شاخنة بكرثة يف حالة التهاب اللوزتني
)ü( .ج�- املعرفة والوقاية هي اخلطوة الأولى ملواجهة اأي م�شكلة �شحيحة

3- املأ الفراغ بالإجابة ال�سحيحة يف ما ياأتي:
اأ   - من اأعرا�س الر�شح:
1. �شيالن الأنف.

2. اأمل يف اجلهاز التنف�شي.
3. �شعال.

ب- من املمار�شات املفيدة يف تدبري الر�شح:
1. قيا�س درجة احلرارة با�شتمرار.

2. الراحة يف البيت.
3. تنظيف الأنف مبحلول ملحي مخفف.

ج�- من طرائق تدبري الإنفلونزا:
1. الراحة الكافية.

2. الإكثار من تناول ال�شوائل الدافئة والع�شائر الطبيعية.
4- علل كلًّ مما ياأتي:

اأ   - تناول كوب منقوع الزعرت ي�شاعد على تدبري م�شكلة الر�شح. 
للتقليل من اأعرا�س الر�شح، وحت�شني املجرى التنف�شي. 

ب- جتنب تناول امل�روبات الباردة واملثلجة، خا�شة عند الإ�شابة بالتهاب اللوزتني.
لأنها توؤخر يف العالج، وقد ت�شبب اللتهابات. 

ج�- التخل�س من املناديل الورقية امل�شتعملة بطريقة �شحيحة.
للمحافظة على النظافة وال�شحة وال�شالمة العامة.
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ورقة عمل

امل�سكلت ال�سحية وطرائق الوقاية منها )امل�سكلت ال�سحية(

امل�سكلت ال�سحية

مر�ص ي�سيب الأغ�سية المخاطية
...............................

التهاب اللوزتين

الأعرا�ص:
 ........................... -1
 ........................... -2
........................... -3
........................... -4

طرائق تدبيره:
 ........................... -1
 ........................... -2
........................... -3

الأعرا�ص:
 ........................... -1
 ........................... -2
........................... -3
........................... -4

طرائق تدبيره:
 ........................... -1
 ........................... -2
........................... -3

الأعرا�ص:
 ........................... -1
 ........................... -2
........................... -3
........................... -4

طرائق تدبيره:
 ........................... -1
 ........................... -2
........................... -3

مر�ص فيرو�سي �سديد العدوى
...............................
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اإ�شرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.  �
اأداة التقومي: اختبار ق�شري.	•
املوقف التقوميي: تقومي معلومات الطلبة مب�شكلة التهاب اللوزتني وطرائق تدبريها.	•

1- عّرف املق�شود باللوزتني:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

2- اذكر اأعرا�س الإ�شابة بالتهاب اللوزتني:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ح طرائق تدبري م�شكلة التهاب اللوزتني: 3- و�شّ
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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امل�صكالت ال�صحية، وطرائق الوقاية منها

ح�شتانعدد احل�ص�س تدبري احلّمى الدر�س الثاين

الوحدة ال�صابعة:

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- التمهيد للدر�س عن طريق لعبة )العناوين املتكررة( حيث يكتب املعلم مفاهيم وم�شطلحات من الدرو�س 
ال�شابقة )اإنفلونزا، جروح، نزيف، التهاب اللوزتني، �شمادات، جروح، اأنفلونزا، �شمادات، ر�شح، 

جروح، التهاب اللوزتني، حّمى، نزيف، ر�شح(.
2- تكرار هذه العناوين ما عدا عنوان الدر�س )احلّمى(.

3- تكليف الطلبة بحذف الكلمات املكرورة ليبقى عنوان الدر�س )احلّمى( وتدوين عنوان الدر�س على 
اللوح، ثم توجيه الأ�شئلة الآتية: 

من منكم واجهته م�شكلة ارتفاع درجة احلرارة؟	•
كيف عرفت اأن درجة حرارتك مرتفعة؟	•
ماذا كان �شبب ارتفاع درجة حرارتك؟ 	•

ُيعرف مفهوم احلّمى. -
يذكر بع�س الأ�شباب التي توؤدي اإلى احلّمى.  -
ُيعدد طرائق قيا�س درجة حرارة ج�شم الإن�شان.  -
يقي�س درجة حرارة ج�شم الإن�شان؛ با�شتخدام امليزان الزئبقي بطريقة �شحيحة. -
ُيطبق التدابري الالزمة لتخفي�س درجة حرارة اجل�شم. -

النتاجات اخلا�سة

احلّمى، ميزان احلرارة ، الكمادات، درجة احلرارة الطبيعية، اجلفاف، ارتفاع �شغط الدم، ميزان حرارة 
زئبقي، ميزان احلرارة اللكرتوين، تلف خاليا دماغية.

املفاهيم وامل�سطلحات

التعامل مع ميزان احلرارة بحيطة وحذر؛ لتجنب تعر�شه للك�ر لحتوائه على مادة الزئبق ال�شامة. -
مراعاة عدم اإطباق الأ�شنان على ميزان احلرارة كي ل ينك�ر وي�شّبب الأذى. -

اإجراءات ال�سالمة العامة
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ماذا فعلت خلف�س درجة حرارة ج�شمك؟	•
ما خطورة ارتفاع درجة حرارة اجل�شم على ال�شحة؟ 	•
بناًء على ما �شبق، ما املق�شود مبفهوم احلّمى؟	•

اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتهم فيها، ثم اعتماد الإجابة ال�شحيحة ملفهوم احلّمى وكتابتها  4- ال�شتماع 
على اللوح.

اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين
1- توزيع الطلبة يف جمموعات، وتعيني من�شق لكل جمموعة.

2- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�شاط )7-3( واملت�شمن تو�شيح اأ�شباب احلّمى.
3- متابعة املعلم عمل املجموعات، وتعزيز الإجابات ال�شحيحة والأفكار اجلديدة.

4- تكليف من�شقي املجموعات بعر�س ما تو�شلت اإليه كل جمموعة اأمام باقي الطلبة، وتلخي�س اأ�شباب 
احلمى على اللوح، ثم تقييم اأداء الطلبة.

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، ورقة عمل
1- توزيع ورقة العمل على املجموعات الطلبة.

ال�شورة والطلب  تبينها  التي  الإن�شان  قيا�س درجة حرارة ج�شم  2- تكليف املجموعات بتحديد طريقة 
اإليهم حتديد الفئة العمرية املنا�شبة لكل طريقة، ثم متابعة عملهم، وتقييم اأدائهم.

اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة
1- جتهيز املواد والأدوات الالزمة لتنفيذ التمرين )7-2( تدبري احلّمى.

2- تدوين خطوات التمرين على لوح من الكرتون وعر�شه اأمام الطلبة اأو على اللوح اإذا توافر امل�شغل.
3- عر�س الطريقة ال�شحيحة لقيا�س درجة حرارة ج�شم الإن�شان؛ با�شتخدام ميزان احلرارة.

با�شتخدام كمادات  الكتاب واملت�شمن تدبري احلّمى  الوارد يف  التمرين )2-7(  تنفيذ  الطلبة  4- تكليف 
باردة من املاء ب�شورة �شحيحة، وتبادل الأدوار بني الطلبة ليتمكنوا من تطبيق املهارة ب�شورة �شحيحة.

5- متابعة املعلم اأداء املجموعات، ثم تقييم اأداء الطلبة.
اإ�سرتاتيجية التفكري الناقد، التحليل

1- توجيه ال�شوؤال الآتي: ملاذا جتعلنا احلّمى ن�شعر بالق�شعريرة واحلرارة يف الوقت نف�شه؟ 
2- تكليف املجموعات بالتفكري يف العبارة ال�شابقة، ومناق�شتها.

3- ال�شتماع لإجابات املجموعات ال�شابقة ومناق�شتهم فيها، وتعزيز الإجابات ال�شحيحة والأفكار اجلديدة.
4- عر�س من�شق كل جمموعة التف�شري لهذه الظاهرة، وال�شبب الطبي لها.
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نتيجة  � بالربود  ي�شعر  اأنه  منهم  ظنًّا  كثرية،  باأغطية  باحلمى  امل�شاب  وتغطية  تدفئة  اإلى  النا�س  بع�س  يلجاأ 
اإ�شابته بالق�شعريرة، ت�شخي�س ارتفاع درجة حرارة الطفل براحة اليد.

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، الإ�شعافات الأولية. -

فّكر: يف ال�سفحة )25(: اإ�سافة اخلل اإلى املاء خلف�ص درجة حرارة اجل�سم.
اأثناء عمل كمادات باردة لأنه يعمل على خف�س درجة حرارة اجل�شم ب�رعة  - اإلى املاء يف  ي�شاف اخلل 

لأنه له قدرة عالية على التبخر وامت�شا�س احلرارة عن طريق تو�شيع العروق باجل�شم، ما ي�شمح للحرارة 
باخلروج.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

ملاذا جتعلنا احلّمى ن�شعر بالربودة واحلرارة؟
يعني هذا اأن اجل�شم يفعل ما يجب فعله ملحاربة العدوى لأن البكترييا والفريو�شات تزدهر عند درجة حرارة 
)37( �ْس وحني ن�شاب باحلمى يعمل اجل�شم على مقاومتها عن طريق رفع درجة احلرارة الداخلية  لوقف 

منو البكترييا والفريو�شات.

معلومات اإ�سافية

للمعلم
الن�رات ال�شادرة عن مديرية التثقيف ال�شحي وال�شحة املدر�شية، التابعة لوزارتي ال�شحة والرتبية والتعليم. -

للطالب
الن�رات ال�شادرة عن مديرية التثقيف ال�شحي / وزارة ال�شحة. -
الن�رات ال�شادرة عن مديرية ال�شحة املدر�شية / وزارة الرتبية والتعليم. -

م�سادر التعلم
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تقا�س درجة حرارة ج�شم الإن�شان بعدة طرائق، انظر اإلى ال�شور اأدناه، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:
1- اكتب ا�شم طريقة قيا�س درجة حرارة ج�شم الإن�شان اأ�شفل ال�شورة.

2- براأيك، ما �شبب اختيار هذه املناطق حتديًدا لقيا�س درجة حرارة الإن�شان، ثم ناق�س زمالءك مبا تتو�شل 
اإليه باإ�راف املعلم. 

...................... :)1(...................... :)2(

...................... :)3(

ورقة عمل

امل�سكلت ال�سحية، وطرائق الوقاية منها )تدبري احلّمى(
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إجابات أسئلة الدرس

1- ما املق�سود باحلّمى؟
ارتفاع درجة حرارة اجل�شم فوق معدلها الطبيعي، مما ي�شبب فقدان �شوائل كثرية من ج�شم ال�شخ�س امل�شاب، 

ويعر�شه لأخطار عدة منها اجلفاف وارتفاع �شغط الدم وتلف اخلاليا الدماغية.
2- عدد ثلثة من اأ�سباب احلّمى.

اأ   - الإ�شابة مبر�س الإنفلونزا.
ب- الر�شح.

ج�- التهاب اللوزتني.
3- �سع اإ�سارة )ü( اإزاء العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )û( اإزاء العبارة اخلطاأ يف ما ياأتي:

)û( .اأ   - من اأ�شباب احلّمى الت�شنجات الع�شبية
)û( .شل�شيو�س� )ب- ترتاوح درجة احلرارة الطبيعية جل�شم الإن�شان بني )38.5-40

)û( .ج�- من اأخطار ارتفاع درجة احلرارة على اجل�شم التبول الالاإرادي
)ü( .د  - يجب نزع املالب�س الثقيلة عن ال�شخ�س امل�شاب باحلمى

4- تُقا�ص درجة حرارة ج�سم الإن�سان عن طريق: 
اأ   - الفم.

ب- الأذن.
ج�- حتت الإبط.

د  - ال�رج.
5- عّلل ما ياأتي:

اأ   - وجوب رج ميزان احلرارة الزئبقي قبل ا�شتخدامه يف قيا�س درجة حراة ج�شم الإن�شان. 
حتى يهبط الزئبق اإلى ما دون 35 درجة �شيلي�شيو�س.

ب- تكرار و�شع كمادات باردة على جبني امل�شاب باحلمى وعلى اأطرافه. 
حتى تنخف�س درجة احلرارة، وي�شعر امل�شاب بالتح�شن.

6- اذكر ثلثة من اأخطار احلّمى على ال�سحة. 
اأ   - الت�شنجات الع�شبية.

ب- زرقة الأطراف.
ج�- ارجتاج الع�شالت والأطراف، وتاأثر العني.
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اإ�شرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات. �
اأداة التقومي: �شجل و�شف �شري التعلم.	•
املوقف التقوميي: تقومي اأداء الطالب يف ما يتعلق بالتدابري الالزمة خلف�س درجة حرارة اجل�شم.	•

ال�ش��م: ................. .        املو�شوع: ................. .        التاريخ: ................. .

الهدف من الن�شاط:
. .........................................................................................

الأمر الذي فعلته:
. .........................................................................................

تعلمت من هذا الن�شاط:
. .........................................................................................

اأفادين هذا العمل يف حت�شني مهارتي يف:
. .........................................................................................

الأمر الذي مل اأتعلمه:
. .........................................................................................

ميكنني توظيف ما تعلمته من هذا الن�شاط يف احلياة:
. .........................................................................................

ملحوظاتي:
.........................................
.........................................
.........................................

ملحوظات املعلم:
.........................................
.........................................
.........................................

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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امل�صكالت ال�صحية وطرائق الوقاية منها

ح�شتانعدد احل�ص�س التّعامل مع الأدوية الدر�س الثالث

الوحدة ال�صابعة:

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- التمهيد للدر�س عن طريق كتابة الكلمات الآتية على اللوح )مريمية، بابوجن، نعنع، ح�شلبان، �شيح، 

زعرت، بقدون�س، ب�شل، ق�ر الرمان، الليمون، القرفة، احلبة ال�شوداء(.
2- توجيه الأ�شئلة الآتية: ما الرابط بني الكلمات ال�شابقة؟ هل �شبق اأن ا�شتخدمت اأحد تلك النباتات؟ ملاذا 
ا�شتخدمتها؟ هل ا�شتفدت من ا�شتخدامها؟ ما احلل البديل يف حال عدم التح�شن بعد ا�شتخدامها؟ هل 
�شبق اأن تناولت دواء؟ من اأين ح�شلت على الدواء؟ من الأ�شخا�س املخولني بكتابة الو�شفات الطبية 

)الأدوية(؟ بناًء على ما �شبق اقرتح تعريًفا للدواء. 
3- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة، وتدوين التعريف ال�شحيح للدواء على اللوح.

اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة، املناق�سة �سمن الفريق
1- توزيع الطلبة يف جمموعات، وتعيني من�شق لكل جمموعة.

2- تكليف الطلبة م�شبًقا باإح�شار جمموعة من عبوات الأدوية اأو )ميكن جتهيزها من قبل املعلم(. 

ُيعرف املق�شود بكل من الدواء وامل�شاد احليوي. -
يو�شح بع�س اأنواع الأدوية واأ�شكالها. -
ُيبني اأخطار تناول الأدوية من دون ا�شت�شارة الطبيب. -
ُيبني اأهمية مراجعة الطبيب يف حال ا�شتداد املر�س. -

النتاجات اخلا�سة

الطبية، الإدمان،  املراهم  ال�شالحية، الآثار اجلانبية، امل�شاد احليوي،  انتهاء  تاريخ  الطبية،  الو�شفة  الدواء، 
الأعرا�س املر�شية، املنبهات، اأ�شكال الأدوية، الن�رة املرفقة بالدواء، بطاقة بيان.

املفاهيم وامل�سطلحات

حفظ الأدوية بعيًدا عن متناول اأيدي الأطفال. -
- .)Exp date( قراءة تاريخ �شالحية الدواء بطريقة �شحيحة، ومتييز امل�شطلح باللغة الجنليزية

اإجراءات ال�سالمة العامة
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املوجودة  الأدوية  عينات  على  بالطالع  وتكليفهم  الطلبة،  جمموعات  على  الأدوية  عبوات  توزيع   -3
اأمامهم.

4- تكليف كل جمموعة بكتابة ا�شم الدواء وال�شكل ال�شيدلين وتاريخ الإنتاج، وتاريخ النتهاء، وطريقة 
احلفظ. 

5- تكليف الطلبة بتلخي�س اأ�شكال الأدوية املختلفة على اللوح؛ عن طريق خريطة مفاهيمية.
6- قراءة كل مقرر جمموعة ما تو�شلت اإليه املجموعة.

7- تكليف الطلبة بتنفيذ ن�شاط )7-4( املت�شمن اأ�شكال الأدوية وتعليماتها.
8- تلخي�س الأ�شكال على اللوح؛ عن طريق خريطة مفاهيمية.

9- تقييم اأداء الطلبة وتعزيز الإجابات ال�شحيحة.
اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة، املناق�سة �سمن الفريق

1- تكليف الطلبة بالطالع على الن�رات املرفقة بالأدوية، ثم تكليفهم بتدوين البيانات الواردة يف الن�رة 
وهي: تاريخ الإنتاج، تاريخ النتهاء، كيفية ال�شتعمال، طريقة احلفظ، الآثار اجلانبية لالأدوية.

2- ال�شتماع اإلى اإجابات املجموعات. 
3- تلخي�س البيانات ال�رورية يف الن�رات املرفقة لالأدوية.

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، �سيف زائر
1- ا�شت�شافة �شيدلين اأو طبيب؛ للحديث عن اأخطار تناول الأدوية من دون ا�شت�شارة الطبيب، والآثار 

اجلانبية لالأدوية، واأهمية قراءة الن�رات املرفقة مع الأدوية.
2- تكليف الطلبة بتلخي�س �شور ال�شتخدام غري ال�شحيح لالأدوية على �شكل جمموعات.  

اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة
1- تذكري الطلبة بالأمور الواجب مراعاتها لتفقد الدواء يف �شندوق الإ�شعافات الأولية يف املدر�شة والرتكيز 

على تاريخ �شالحية الدواء.
2- تكليف الطلبة بتنفيذ عملية تنظيف وتفقد �شندوق الإ�شعافات الأولية يف املدر�شة. 

3- متابعة املعلم عمل الطلبة، وتقدمي التغذية الراجعة. 
4- تقييم اأداء الطلبة.
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تكرار �رف الو�شفة الطبية من دون ا�شت�شارة الطبيب. �
تناول الأدوية من دون و�شفة طبية. �
العتماد على لون الدواء بدل من ال�شم، يف طلب و�رف العالج. �

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي
كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية، ال�شف اخلام�س، ال�شحة. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف الرابع، ال�شحة والتغذية. -

للمعلم
ر�شمية �شكور، مقدمة يف علم ال�سيدلة وتاريخها، موؤ�ش�شة الوراق للن�ر والتوزيع، 1999م. -
ريا�س العلمي، الدواء من فجر التاريخ اإلى اليوم، عامل املعرفة، الكويت، 1990م. -
- .www.fda.gov هيئة الغذاء والدواء الأردنية
عمر �شاهني، علم الأدوية، دار الفكر للن�ر والتوزيع، 1992م. -

للطالب
الن�رات ال�شادرة عن مديرية التثقيف ال�شحي / وزارة ال�شحة. -
الن�رات ال�شادرة عن مديرية ال�شحة املدر�شية / وزارة الرتبية والتعليم. -

م�سادر التعلم

تدخلت دوائية
عندما نتناول دواًء مع دواء اآخر؛ فاإن اأحد الأدوية قد يوؤثر يف فاعلية الآخر، ما يوؤدي اإلى نق�شان فعاليته  -

اأو زيادتها، وقد يوؤدي ذلك اإلى حدوث اأعرا�س مر�شية بينما تكون بع�س التدخالت الدوائية نافعة؛ 
لذا، يجب عدم تناول الأدوية من دون ا�شت�شارة الطبيب.

ل يخلو اأي دواء من الآثار اجلانبية. -
- .Expiry date - Exp date تاريخ النتهاء
- .Manufacturing date – Mfg date تاريخ الإنتاج

معلومات اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

1- �سع اإ�سارة )ü( اإزاء العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )û( اإزاء العبارة اخلطاأ يف ما ياأتي:
)û( .اأ   - ي�شتطيع الإن�شان تناول الأدوية ع�شوائيًّا اعتماًدا على خربته وخربات الآخرين

)ü( .ب- ا�شتخدام الأدوية ا�شتخداًما غري �شحيح قد يوؤدي اإلى الوفاة
)û( .ج�- ُيكتب على عبوة الدواء تاريخ الإنتاج فقط

)ü( .د  - ُت�شاعد الأدوية على ال�شفاء من الأمرا�س، وتخفيف كثري من الأعرا�س املر�شية
2- اذكر ثلثة من الأمثلة على حالت اإ�ساءة ا�ستخدام الأدوية.
اأ   - العتقاد باأن الأدوية ت�شفي الأمرا�س جميعها.  

ب- حفظ الأدوية يف غري مكانها املخ�ش�س.
ج�- عدم اإكمال املدة املحددة للعالج.

3- اذكر ثلثة من اأ�سكال الأدوية التي ي�سفها الطبيب لعلج الأمرا�ص.
اأ   - املراهم الطبية.

ب- القطرات.
ج�- ال�راب.

4- من الأخطار التي تنجم عن تناول الأدوية من دون ا�ست�سارة الطبيب:
اأ   - الت�شمم.

ب- الوفاة.
5- �سل بخط بني اجلمل يف العمود ) اأ ( وما ينا�سبها يف العمود )ب(:

اأ   - من العقاقري التي تتميز مبقدرتها على اإيقاف منو البكترييا والفطريات اأو قتلها: امل�ساد احليوي.
ب- قطرات متنوعة: اأحد اأ�سكال الأدوية.

ج�- الإهمال يف حفظ الأدوية: من �سور اإ�ساءة ا�ستخدام الأدوية.
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اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم التقدير. 	•
املوقف التقوميي: تقومي اأداء الطالب يف اأثناء التعامل مع الأدوية. 	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته

موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

يتعرف مفهوم التعامل مع الأدوية.1
يتعرف بع�س اأنواع الأدوية واأ�شكالها.2
يتعرف مفهوم الآثار اجلانبية لالأدوية.3

يق��راأ الإر�ش��ادات الطبي��ة املرفقة بال��دواء قراءة 4
دقيقة، ويلتزم مبا ورد بها قبل ا�شتعماله.

يع��ي بع�س �شور ال�شتخدام��ات غري ال�شحيحة 5
لالأدوية.

ال���روط 6 مطبًق��ا  ويحفظه��ا؛  الأدوي��ة  ُيرت��ب 
الأ�شا�شية.
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املنظفات

ح�شتانعدد احل�ص�س ا�ستخدام املنظفات املنزلية )1( الدر�س الأول

الوحدة الثامنة:

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، اأوراق العمل
قارئ،  موؤقت،  )قائد،  بينهم  الأدوار  بتوزيع   وتكليفهم  منا�شبة،  عمل  جمموعات  يف  الطلبة  توزيع   -1

عار�س، وكاتب( وتوزيع ورقة العمل.
2- تفقد الطلبة ومتابعة تعاونهم وطريقة تفكريهم، والإجابة عن ال�شتف�شارات اإن وجدت.

3- عر�س كل جمموعة اإجابتها اأمام ال�شف، بينما ي�شتمع باقي اأفراد املجموعات، ول تقاطع اأو تتحّدث اإّل 
يف حال وجود اإ�شافة اأو ا�شتف�شار، تعزيز الإجابات ال�شحيحة والأفكار اجلديدة.

4- تقييم اأداء الطلبة.
اإ�سرتاتيجية التفكري الناقد، املنظمات الب�رشية

للمنظفات  الآمن  ال�شتخدام  بعنوان  مطويات،  اأو  اإر�شادية  ولوحات  �شور  بابتكار  الطلبة  تكليف   -1
املنزلية، والبدائل الطبيعية.

2- تكليف الطلبة بعر�س اإنتاجهم اأمام ال�شف.

يذكر بع�س اأنواع املنظفات التي ُت�شتخدم يف التنظيف املنزيل. -
يتعرف اأخطار ا�شتخدام بع�س املنظفات املنزلية بطريقة غري �شحيحة. -
ي�شتخدم بع�س اأنواع مواد التنظيف، يف تنظيف الأواين املنزلية بطريقة �شحيحة. -

النتاجات اخلا�سة

املنظفات املنزلية، الكلور، م�شحوق الغ�شل، منظف الأر�شيات، التكل�شات، منظف الزجاج، املطهرات.
املفاهيم وامل�سطلحات

ا�شتخدام القفازات لتجنب تعر�س اجللد للمواد الكيميائية مبا�رة. -
ا�شتبدال األواح التقطيع اخل�شبية بانتظام؛ لأنها ميكن اأن حتتوي على اجلراثيم ال�شارة.  -
م�شح الألواح باخلّل الأبي�س لتعقيمها، مع القليل من الليمون لرائحة منع�شة. -
فتح النوافذ يف اأثناء تنظيف املنزل، وخا�شة احلمام واملطبخ. -

اإجراءات ال�سالمة العامة
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ا�شتخدام األواح التقطيع البال�شتيكية وذلك لأّنها حتتوي �شقوًقا كثرية، مّما يوؤّدي اإلى جتّمع اجلراثيم داخل  �
ال�شقوق، وي�شبح تنظيفها �شعًبا للغاية، لذا، ين�شح با�شتخدام األواح التقطيع اخل�شبية، التي تتوافر باأنواع 

م�شادة للجراثيم.
تخزين املنظفات املنزلية يف مكان قريب من متناول اأيدي الأطفال. �

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شابع، النظافة يف مرحلة اليافعني. -

الن�ساط )8-2( يف ال�سفحة )39(: املنظفات امل�ستخدمة يف التنظيف املنزيل.
م�سحوق الغ�سيل: لتنظيف املالب�س واإزالة البقع عنها، منظف الزجاج: لتلميع املرايا وال�شطوح الزجاجية،  -

�سائل اجللي: للتخل�س من الدهون العالقة على الأطباق والأواين، منظف الأر�سيات: لتنظيف الأر�شيات 
واإزالة البقع عنها.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

للمعلم
وجيهة خليل، مذكرة يف العلوم املنزلية، وزارة الرتبية والتعليم، عمان، الأردن، 1988م. -

م�سادر التعلم

ا�شتعمال مواد تنظيف طبيعية يف البيت يقي من التعر�س للمواد الكيميائية، وللح�شول على  منظف طبيعي 
وفعال لتنظيف املطبخ، نخلط ملعقتني ون�شف من اخلّل الأبي�س مع لرت اأو ما يعادل اأربعة اأكواب من املاء، 

وذلك لأّن اخلل يق�شي على )99٪( من البكترييا.

معلومات اإ�سافية

3- اختيار املعلم والطلبة اأف�شل الأعمال ليتم عر�شها يف املمرات، وتكليف جمموعة طلبة بتح�شري اإذاعة 
مدر�شية اإر�شادية.
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رمز الإجابة 
ال�سحيحة

ا�سم املادةالرقمال�ستخدام

�شائل اجللي1وقف ن�شاط اجلراثيم امل�شبّبة لالأمرا�س والق�شاء عليها.
الكلور2اإزالة التكل�شات عن الأر�شيات.

م�شحوق الغ�شل3تلميع املرايا.
منظف الأر�شيات4التخل�س من البقع العالقة على املالب�س.

منظف الزجاج5التخل�س من الدهون العالقة على الأواين املنزلية.
املطهرات6اإزالة البقع عن املالب�س.

1- اكتب رقم مادة التنظيف اأمام العبارة املنا�شبة يف خانة رمز الإجابة ال�شحيحة.

2- تناق�س مع جمموعتك، واكتب جمموعة من ال�شلوكات ال�شحيحة يف ا�شتخدام املنظفات املنزلية، وجمموعة 
من ال�شلوكات غري ال�شحيحة يف اجلدول اأدناه:

جمموعة ال�شلوكات غري ال�شحيحةجمموعة ال�شلوكات ال�شحيحة

....................................... -1

....................................... -2

....................................... -3

....................................... -1

....................................... -2

....................................... -3

3- اكتب جمموعة من مواد التنظيف الكيميائية، والبدائل الطبيعية لها.

البدائل الطبيعية لهذه املوادمواد التنظيف الكيميائية

....................................... -1

....................................... -2

....................................... -3

....................................... -1

....................................... -2

....................................... -3

ورقة عمل

املنظفات )ا�ستخدام املنظفات املنزلية(
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ُيجهز املواد والأدوات الالزمة لتنظيف الأواين املنزلية. -
ي�شتخدم املنظفات اخلا�شة لتنظيف الأواين بالكميات املنا�شبة. -
ُينظف الأواين املنزلية بطريقة �شحيحة؛ مراعًيا القت�شاد يف ا�شتخدام املاء. -
ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة، يف اأثناء ا�شتخدام املنظفات املنزلية. -

النتاجات اخلا�سة

ح�شتانعدد احل�ص�س ا�ستخدام املنظفات املنزلية )2( الدر�س الأول

ليفة اإ�شفنجية، م�شفاة جلي، م�شفاة اأطباق، فر�شاة، فوطة قطنية.
املفاهيم وامل�سطلحات

ا�شتبدال اإ�شفنجة اجللي با�شتمرار وبفرتات متقاربة، وعدم النتظار حلني  تعر�شها لالهرتاء.  -
املاء  - مع  باجللي  اخلا�س  الوعاء  تركها يف  التنظيف جافة، وعدم  عملية  انتهاء  بعد  اجللي  اإ�شفنجة  حفظ 

وال�شابون.

اإجراءات ال�سالمة العامة

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التعلم عن طريق العمل التعاوين، نظام الزمالة
1- جتهيز الأدوات الالزمة للن�شاط يف م�شغل الرتبية املهنية.

2- عر�س الطريقة ال�شحيحة لتنفيذ التمرين )8-1( اأمام الطلبة، وتذكريهم باأمور ال�شالمة العامة بدًءا  من 
املنا�شبة من  العمل والقفازات، وا�شتخدام الكمية  الوقوف ال�شحيح املعتدل واللتزام بارتداء مريول 

املنظفات، والتاأكيد على اأهمية القت�شاد يف ا�شتخدام املاء.
التمرين )8-1(، ومناق�شتهم مبعايري تقييم  بتنفيذ  ثنائية، وتكليفهم  3- توزيع الطلبة يف جمموعات عمل 

الأداء، واإر�شاد الطلبة لأهمية النقد املو�شوعي وتقبل النقد يف اأثناء العمل. 
اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة

1- تطبيق املجموعات الثنائية التمرين عن طريق تبادل الأدوار خالل مراحل العمل جميعها، ول مانع من 
النقد املو�شوعي لأداء الزميل يف اأثناء العمل.

2- متابعة املعلم اأداء الطلبة وتقدمي امل�شاعدة كلما لزم الأمر، وتقييم اأدائهم.
3- توجيه ال�شوؤال الآتي: ما ال�شيء اجلديد الذي تعّلمته اليوم؟
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ملح الطعام يزيد من رغوة ال�شابون يف اأثناء تنظيف الأواين، واخلل يزيد من ملعان الزجاج.
معلومات اإ�سافية

4- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة، و�شكرهم على تعاونهم، وا�شطحابهم للغرفة ال�شفية وتذكريهم باأهمية 
نقل اخلربة اجلديدة املكت�شبة للمنزل.

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شابع، النظافة يف مرحلة اليافعني. -

للمعلم
وجيهة خليل، مذكرة يف العلوم املنزلية، وزارة الرتبية والتعليم، عمان، الأردن، 1988م. -

م�سادر التعلم
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إجابات أسئلة الدرس

1- ما املق�سود باملنظفات املنزلية؟
املنظفات املنزلية: املواد التي ت�شتعمل لتنظيف املنزل ومرافقه الداخلية واخلارجية، وت�شمل املواد امل�شتخدمة يف 

تنظيف الأواين، والأدوات املنزلية، والأر�شيات واملالب�س.
2- اذكر ثلثة من املنظفات التي ت�ستخدم يف تنظيف املنزل.

اأ   - �شائل اجللي.                         ب- املطهرات.                         ج�- الكلور.
3- ِمن مواد التنظيف ال�سخ�سية:

اأ   - ..........................

ب- ..........................
4- اذكر ا�ستخدامات كل من مواد التنظيف الآتية:

اأ   - م�شحوق الغ�شيل: تنظيف املالب�س، واإزالة البقع عنها.
ب- الكلور: اإزالة البقع عن املالب�س البي�شاء ، وتلميع الأواين الزجاجية، وتعقيمها.

لالأمرا�س  امل�شببة  ن�شاط اجلراثيم  ال�شحية وتطهريها، ووقف  املرافق والأدوات  تنظيف  املطهرات:  ج�- 
والق�شاء عليها.

د  - �شائل اجللي: التخل�س من الدهون العالقة على الأطباق والأواين وتنظيفها.
5- عّلل ما ياأتي:

اأ   - الوقوف على نحو �شحيح يف اأثناء تنظيف الأواين املنزلية.
للمحافظة على �شالمة العمود الفقري، والقدمني.

ب- عدم املبالغة يف و�شع كمية كبرية من �شائل اجللي يف اأثناء تنظيف الأواين املنزلية.
حماية اليدين، ولكي ل يرتك اأثًرا على الأواين، والتوفري يف املاء.

ج�- ارتداء القفازين قبل البدء بتنظيف الأواين املنزلية.
للمحافظة على اليدين ناعمتني.

6- �سع اإ�سارة )ü( اإزاء العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )û( اإزاء العبارة اخلطاأ يف ما ياأتي: 
)ü( .اأ   - ت�شهم املنظفات املنزلية يف الق�شاء على اجلراثيم

)û( .مفتوًحا يف اأثناء تنظيف الأواين وغ�شلها )ب- ُيرتك �شنبور املاء )احلنفية
)ü( .ج�- يجب ال�شتحمام بانتظام كلما دعت احلاجة

)û( .د  - ي�شتخدم م�شحوق الغ�شل يف تلميع املرايا وال�شبابيك وال�شطوح الزجاجية واملل�شاء
)ü( .ه� - يجب ارتداء القفازين ومريول املطبخ قبل تنظيف الأواين املنزلية
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املنظفات

ح�شتانعدد احل�ص�س اأخطار ا�ستخدام املنظفات املنزلية )1( الدر�س الثاين

الوحدة الثامنة:

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- عر�س املعلم ال�شور الآتية، اأو ر�شمها على اللوح، ثم توجيه الأ�شئلة 

الآتية:
على 	• ال�شور  نرى هذه  عندما  ال�شحيح  الت�رف  ما  املنزل؟  نراها يف  اأين  ال�شور؟  ما دللت هذه 

املنتجات؟
2- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة، ثم عر�س جمموعة عبوات فارغة ملواد تنظيف منزلية، وتكليف الطلبة 

بالّطالع على البطاقة الإر�شادية وقراءة التحذيرات.
اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين )جيك�سو(

1- توزيع الطلبة يف جمموعات عمل موؤلفة من )5-6( طلبة، وتعيني من�شق لكل جمموعة.
2- توزيع محتوى الدر�س يف )5-6( فقرات، بحيث يكون عدد الفقرات م�شاويًا لعدد الطلبة، والفقرات 
املقرتحة: �شلوكات غري �شحيحة عند التعامل مع املنظفات املنزلية، اأخطار ا�شتخدام املنظفات املنزلية 
البيئة،  على  �شحيحة  غري  بطريقة  املنزلية  املنظفات  ا�شتخدام  الإن�شان،  على  �شحيحة  غري  بطريقة 

ُيعدد بع�س الأخطار الناجتة عن �شوء ا�شتخدام املنظفات املنزلية على �شحة الإن�شان والبيئة. -
ُيبني بع�س امل�شكالت ال�شحية التي ت�شببها بع�س مواد التنظيف. -
ي�شهم بن�ر الإر�شادات الوقائية من اأخطار �شوء ا�شتخدام املنظفات املنزلية . -
يقدم الإ�شعاف الأويل املنا�شب يف حالة الت�شّمم الكيميائي بالكلور. -

النتاجات اخلا�سة

الإفراط يف ا�شتخدام املنظفات املنزلية، الت�شوهات اخللقية للمواليد، املياه اجلوفية، الأحياء املائية، الأحياء 
الدقيقة.

املفاهيم وامل�سطلحات

قراءة وفهم وتطبيق اإر�شادات ال�شتخدام الآمن، املكتوبة على عبوات التنظيف املنزلية. -
اإجراءات ال�سالمة العامة
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الإر�شادات الوقائية من اأخطار ا�شتخدام املنظفات املنزلية بطريقة غري �شحيحة.
3- توزيع الفقرات على عدد الطلبة يف املجموعة الواحدة، ومن ثم، بقية املجموعات، وُيف�شل اأن حتدد 

بورقة مو�شًحا ا�شم الطالب وفقرته املحددة يف كل جمموعة.
4- اإعطاء الطلبة وقًتا كافًيا لقراءة الفقرة، مع التاأكد من متابعة الطلبة لقراءة الفقرة املحددة ولي�س حفظها.

5- الطلب اإلى كل طالب لديه الفقرة ذاتها اأو املحتوى من كل جمموعة بت�شكيل جمموعات اأخرى.
يتناق�شوا ويتبادلوا الأفكار حول الفقرة املحددة ل�شتيعابها، واأن يتفقوا على  اأن  6- ت�شجيع الطلبة على 

كيفية تدري�س هذه الفقرة لزمالئهم يف جمموعاتهم الأ�شلية.
7- توجيه الطلبة اإلى العودة اإلى جمموعاتهم الأ�شلية.

8- توجيه كل طالب اإلى �رح وتعليم زمالئه يف املجموعة عما تعّلمه، وت�شجيع بقية زمالئه يف املجموعة 
نف�شها على توجيه الأ�شئلة.

9- انتقال املعلم بني املجموعات مالحظة العمليات التي جتري بني اأع�شاء كل جمموعة، والتدخل يف حالة 
وجود م�شكلة، ويف�شل اأن يكون التدخل عن طريق قائد املجموعة بداية وتوجيهه اإلى كيفية حلها.

10- اأخرًيا وبعد نهاية النقا�س، تقييم املعلم الطلبة عن طريق اختبار ق�شري.
اإ�سرتاتيجية التفكري الناقد، املنظّمات الب�رشية

تكليف الطلبة بابتكار �شور ولوحات اإر�شادية لن�ر الوعي حول اأخطار ا�شتخدام املنظفات املنزلية، ويتم  -
عر�س هذه اللوحات يف املمرات، وتكليف جمموعة طلبة بتح�شري اإذاعة مدر�شية اإر�شادية.

ق�سية للتفكري والبحث، يف ال�سفحة )49(: طرائق للحد من اأ�رشار مواد التنظيف.
ا�شتبدال بع�س املنظفات الكيماوية باملنتجات الطبيعية مثل: ا�شتبدال معطر اجلو با�شتخدام مغلي اأوراق  -

الزعرت اأو اأكليل اجلبل، اأو ق�ر الليمون، اأو ق�ر التفاح؛ اإذ اإن بخار املاء املت�شاعد �شوف يحمل للمكان 
رائحة املواد العطرية املوجودة باملاء.

ا�شتبدال ملمع الزجاج اأو مزيل التكل�شات من الأحوا�س باخلّل وع�شري الليمون. -

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

املنظفات الآمنة: املنظفات التي تتوافر فيها ال�شفات الآتية: حتقيق النظافة املطلوبة بطريقة عملية، واأ�شلوب 
ب�شيط، املحافظة على �شالمة خاليا الب�رة ومكوناتها الطبيعية، خلوها من مواد �شارة بالبيئة على املدى 

القريب اأو البعيد.

معلومات اإ�سافية
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ا�شتخدام الكلور بكرثة يف التنظيف، ما ي�ر باجللد وي�شبب التح�ش�س. �
اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شابع، النظافة يف مرحلة اليافعني. -

للمعلم
نزيه الدبا�س واآخرون، التدبري ال�ستقبال الفندقي التدريب العملي لل�سف الثاين ثانوي فندقي، ط )1(، وزارة  -

الرتبية والتعليم، عمان، الأردن، 1996م.
للطالب

�شالمة فرج، الكيمياء املمتعة، ط )1(، مكتبة ابن �شينا، القاهرة، م�ر، 1999م. -

م�سادر التعلم
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يقراأ البطاقة الإر�شادية على عبوات املنظفات املنزلية قراءة واعية. -
ي�شتخدم املنظفات املنزلية يف تنظيف م�شغل الرتبية املهنية بطريقة اآمنة. -
ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة، يف اأثناء ا�شتخدام املنظفات املنزلية. -

النتاجات اخلا�سة

ح�شتانعدد احل�ص�س اأخطار ا�ستخدام املنظفات املنزلية )2( الدر�س الثاين

منظف الزجاج، منظف البالط، م�شلك ال�رف ال�شحي، منظف الفرن، منظف الأر�شيات واحلمامات، 
البطاقة الإر�شادية، اإر�شادات وقائية.

املفاهيم وامل�سطلحات

تعقيم �شجادة املطبخ با�شتمرار؛ لأن �شجادة املطبخ حتوي عدًدا كبرًيا من البكترييا. -
اإجراءات ال�سالمة العامة

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التعلم عن طريق العمل التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين
1- جتهيز الأدوات الالزمة للن�شاط يف م�شغل الرتبية املهنية.

2- كتابة املهام على اللوح: )تنظيف وتلميع ال�شبابيك، تنظيف الفرن، تنظيف الثالجة، تنظيف الباب، 
اخلزائن، ت�شنيف الأدوات داخل اخلزائن، تنظيف الأر�شيات(.

3- عر�س الطريقة ال�شحيحة لتنفيذ املهام املختلفة، وتذكري الطلبة باأمور ال�شالمة العامة بدًءا من الوقوف 
ال�شحيح املعتدل، واللتزام بارتداء مريول العمل والقفازات، والكمية املنا�شبة من املنظفات، والتاأكيد 

على اأهمية القت�شاد يف ا�شتخدام املاء.
4- توزيع الطلبة يف جمموعات عمل مبا يتنا�شب مع حجم وموجودات م�شغل الرتبية املهنية، وتكليفهم 
النقد  اأهمية  اإلى  الطلبة  واإر�شاد  الأداء،  تقييم  مبعايري  ومناق�شتهم  املجموعة،  اأفراد  بني  املهام  بتوزيع 

املو�شوعي وتقبل النقد يف اأثناء العمل.
اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة

اأدائهم،  الطلبة وتقدمي امل�شاعدة كلما لزم الأمر، وتقييم  اأداء  املعلم  تاأدية املجموعات املهام، ومتابعة   -1
وتعزيز الطلبة املميزين بالعمل.

2- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�شاط )8-5( بالطالع على عبوات مواد التنظيف التي مت ا�شتخدامها.
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3- توجيه ال�شوؤال الآتي: ما الأمر اجلديد الذي تعّلمته اليوم؟
4- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة، و�شكرهم على تعاونهم، وا�شطحابهم اإلى الغرفة ال�شفية وتذكريهم 

باأهمية نقل اخلربة اجلديدة املكت�شبة للمنزل.

ن�ساط )8-4( يف ال�سفحة )51(: اأثر حفظ املاء يف عبوات مواد التنظيف.
ل ُيعد ت�رف اأمل ت�ّرًفا �شحيًحا، وكان عليها التخل�س من علبة الكلور بعد نفاذه، قد ت�شاب عبري بت�شّمم 
كيميائي، اأن�شحها باإعطاء اأختها اللنب البارد وا�شطحابها اإلى امل�شت�شفى واحلذر عند التعامل مع املنظفات 

املنزلية.
ن�ساط )8-5( يف ال�سفحة )52(: عبوات مواد التنظيف.

مادة التنظيف امل�ستخدمة: الكلور
ا�سم املنتج: هايبو كلور، ا�ستخداماته: ييب�س، يعقم، ينظف، يزيل البقع.

طريقة ال�ستعمال: ي�شتعمل يف تنظيف املطبخ؛ للتخل�س من الروائح الكريهة، وي�شتعمل لتنظيف �شلة القمامة، 
وي�شتعمل للحمام والبانيو وحو�س الغ�شيل. تغ�شل ثم مُت�شح بكوب هايبوكلور مع املاء، وي�شتخدم لغ�شيل 

ا. اأن�شع بيا�شً
حتذيرات: ل ت�شتعمل هايبوكلور مرّكًزا بل يخفف باملاء، ي�شتعمل هايبوكلور للمالب�س البي�شاء وذات الألوان 

الثابتة.
حتذير: اإذا مل�س عينيك اغ�شلها باملاء مع عدم فرك العني، ويف حالة بلع مادة هايبوكلور تناول احلليب، ثم 
ا�شت�ر الطبيب، يحفظ بعيًدا عن متناول اأيدي الأطفال، ل ي�شتخدم مع منظفات احلمام الأخرى ملا ت�شّببه 

من تفاعل و�شعود للغازات ال�شارة.
املكونات: هايبوكلورايت، ال�شوديوم، ماء، مح�ّشنات.

مدة ال�سلحية: ت�شعة �شهور من تاريخ الإنتاج.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

الإ�شعافات الأولية عند بلع املواد الكيماوية واملنظفات املنزلية:
مراقبة التنف�س مع عمل تنف�س �شناعي اإذا لزم الأمر، واإعطاء لنب بارد وبيا�س بي�شة، واإعطاء م�شكن لتخفيف 
ينقل  الفال�س،  مثل  بالقلويات  الت�شمم  يف حالت  الليمون  وع�شري  اخلل  مثل  اأحما�س  اإعطاء  مينع  الأمل، 

امل�شاب للم�شت�شفى فوًرا.

معلومات اإ�سافية
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العتقاد باأن خلط مواد التنظيف مًعا يجعلها اأكرث فعالية. �
ا�شتخدام الكثري من املنظفات املنزلية ظًنا منك اأن ذلك اأف�شل. �
التنظيف با�شتخدام املنظفات املنزلية من دون ارتداء القفازات. �

اأخطاء �سائعة

للمعلم
نزيه الدبا�س واآخرون، التدبري ال�ستقبال الفندقي التدريب العملي لل�سف الثاين ثانوي فندقي، ط )1(، وزارة  -

الرتبية والتعليم، عمان، الأردن، 1996م.
للطالب

�شالمة فرج، الكيمياء املمتعة، ط )1(، مكتبة ابن �شينا، القاهرة، م�ر، 1999م. -

م�سادر التعلم

ن�ساط )8-6( يف ال�سفحة )53(: بع�ص املمار�سات ال�سحيحة وغري ال�سحيحة.
غري �شحيحة؛ لأن املنظفات يف متناول اأيدي الأطفال. -
غري �شحيحة؛ لأن الطعام قد يتعر�س للتلوث مبواد التنظيف. -
غري �شحيحة؛ لأنه يتم ا�شتخدام كمية كبرية من مواد تنظيف املالب�س قد يعر�س املالب�س للتلف. -
�شحيحة؛ لأنه التزم بارتداء القفازين عند ا�شتخدام مواد التنظيف. -
غري �شحيحة؛ و�شع املنظفات املنزلية بالقرب من الطعام اأو ال�راب قد يوؤدي اإلى تناولها وخا�شة من  -

قبل الأطفال.
تخزين مواد التنظيف املنزلية يف اأماكن رطبة. -
تخزين مواد التنظيف املنزلية يف اأماكن قريبة من متناول الأطفال. -
ا�شتخدام ال�شفنجة املنا�شبة لتنظيف الأواين �شواء البال�شتيكية اأو الزجاجية اأو امل�شنوعة من ال�شرياميك. -
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بعد درا�شتك لأخطار ا�شتخدام املنظفات املنزلية، اأكمل اجلدول مبا ينا�شبه:

الم�سكلت ال�سحية التي قد ي�سببها عند ال�ستخدام غير ال�سحيحنوع المنظفالرقم

..................................................منظف الزجاج1

الحروق وح�شا�شية الجلد..........................2

..................................................منظف الأفران3

الربو والح�شا�شية واآلم ال�شدر والأ�شرار بالجيوب الأنفية..........................4

ورقة عمل

املنظفات )اأخطار ا�ستخدام املنظفات املنزلية(
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إجابات أسئلة الدرس

1- املأ الفراغ بالإجابة ال�سحيحة يف ما ياأتي:
اأ   - من اأ�رار مواد التنظيف بالإن�شان:

1. احل�شا�شية وجفاف اجللد وت�شققه.
2. ت�شوهات خلقية لدى املواليد.

3. ال�شداع.
ب- من اأخطار تعبئة املنظفات يف عبوات غري مخ�ش�شة له:
1. تفاعل مواد التنظيف مع العبوات املو�شوعة فيها. 

2. الت�شبب يف الت�شمم، اأو الوفاة؛ نتيجة �ربها اعتقاًدا باأنها ماء.
2- اذكر بع�ص امل�سكلت ال�سحية التي تُ�سببها مواد التنظيف الآتية؛ عند ا�ستخدامها ا�ستخداماًا غري �سحيح:

اأ   - �شائل اجللي: احل�شا�شية، ت�شّقق اليدين وجفافهما، الأمرا�س اجللدية.
ب- منظف الأر�شيات: �شيق يف التنف�س، ال�شعال، الغثيان، الدوخة.

ج�- الكلور: الربو، واحل�شا�شية، والإ�رار باجليوب الأنفية واآلم ال�شدر.
د  - معطر اجلو: الإ�رار باجلهاز التنف�شي.

ه�- م�شحوق الغ�شيل: ح�شا�شية اجللد، و�شعوبة التنف�س.
3- عدد ثلثة من الإر�سادات الوقائية اخلا�سة با�ستخدام مواد التنظيف املنزلية:

ا.  اأ   - عدم خلط املنظفات مع بع�شها بع�شً
ب- حفظ املنظفات بعيًدا عن متناول اأيدي الأطفال.

ا ذات الرائحة النفاذة مثل الكلور وغريه. ج�- تهوية املنزل جيًدا عند ا�شتعمال املنظفات وخ�شو�شً
4- عّلل ما ياأتي: 

- يجب ارتداء القفازين عند ا�شتخدام مواد التنظيف املنزلية. 
حلماية اليدين من الت�شققات، واملحافظة عليهما ناعمتني.
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البـنـوك

ح�شتانعدد احل�ص�س اأنواع البنوك الدر�س الأول

الوحدة التا�صعة:

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- التمهيد للدر�س عن طريق توظيف خربات الطلبة ال�شابقة، بتوجيه الأ�شئلة الآتية ومناق�شة الإجابات.

اأين حتتفظ بالفائ�س من م�روفك اليومي؟ 	•
هل رافقت والدك اإلى اأحد البنوك املجاورة؟	•
اذكر ثالثة اأ�شماء لبنوك محيطة بك.	•
تخيّل العامل من دون بنوك.	•

2- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة، وتعزيز الأفكار الإبداعية ل�شوؤال التّخيل.
3- توجيه الطلبة ل�شتنتاج مفهوم البنك.

4- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة، وتدوين الإجابة ال�شحيحة على اللوح.

يتعرف اأنواع البنوك. -
يذكر اأنواع احل�شابات البنكية. -
ُيقارن بني موؤ�ش�شات اجلهاز امل�ريف من حيث املفهوم. -
يقدّر اأهمية البنك يف حياتنا. -

النتاجات اخلا�سة

البنوك الزراعية، ال�ركات  البنوك الإ�شالمية،  البنوك ال�شناعية،  التجاّرية،  البنوك  البنك املركزي،  البنك، 
امل�رفية، اجلهاز امل�ريف، موؤ�ش�شة الإقرا�س الزراعي.

املفاهيم وامل�سطلحات

احلر�س على عّد النقود بعد ا�شتالمها من ال�شندوق، عند اإجراء عمليات ال�شحب من البنك. -
اإجراءات ال�سالمة العامة
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اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة
1- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�شاط )9-5( الوارد يف ال�شفحة )65( من الكتاب املدر�شي.

2- متابعة املعلم عمل الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة الالزمة.
3- عر�س الطلبة الإجابات ال�شحيحة للن�شاط.

4- تقييم اأداء الطلبة.

ت�شفح موقع اإلكرتوين لأحد البنوك املحلية العاملة يف الأردن:
ن�ساط )9-1( يف ال�سفحة )60( من الكتاب املدر�سي: تعرف بع�ص البنوك يف الأردن وخدماتها.

ا�شم البنك: بنك ال�شعادة الأردين. -
البنك خدمات نوعية خا�شة تلبي الحتياجات امل�رفية وال�شتثمارية  - التي يقدمها: يقدم  ما اخلدمات 

لرجال العمال وكبار العمالء، محليًّا ودوليًّا، وخدمة �شناديق الأمانات حلفظ املقتنيات الثمينة والقيمة 
بكل �رية واأمانة.

عدد فروع البنك: )55( فرع بالأردن. -
ن�ساط )9-2( يف ال�سفحة )63( من الكتاب املدر�سي: عمليات جتارية.

1- تكون طريقة الدفع عن طريق حتويل العمالت اإلى اخلارج بو�شاطة البنك التجاري اأو �ركات ال�رافة.
2- العمليات التجارية التي يقدمها البنك التجاري: قبول الودائع، والقرو�س، وحتويل العمالت.

للم�شانع  القرو�س  اإعطاء  طريق  عن  الوطني  القت�شاد  تنمية  يف  التجارية  البنوك  ت�شهم  نعم،   -3
وال�ركات، ومتويل امل�شاريع ال�شغرية، وتبا�ر عمليات تنمية الدخار، وال�شتثمار املايل يف داخل 

وخارج الأردن.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

وظائف ال�رشكات امل�رشفية الأردنية:
ا�شتبدال وحتويل العمالت يف داخل اململكة الأردنية الها�شمية وخارجها. -
ا�شتثمار مدخرات العمالء. -
دفع فواتري املاء والكهرباء عن طريقها. -

معلومات اإ�سافية
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ن�ساط )9-3( يف ال�سفحة )64(: مميزات البنوك الإ�سلمية.
مميزات البنوك الإ�شالمية:

ا�شتبعاد الفائدة: ي�شفي احلكم ال�رعي حترمي الربا. -
توجيه الن�شاط امل�ريف نحو التنمية عن طريق ال�شتثمارات. -
ربط التنمية القت�شادية بالجتماعية، والعمل على حتقيق التكافل الجتماعي. -

م�رشوع ريادي يف ال�سفحة )64(.
قامت موؤ�ش�شة الإقرا�س الزراعي بتقدمي الت�شهيالت واخلدمات مل�شاعدة �شريين لإن�شاء م�روعها. -
ت�شهم موؤ�ش�شة الإقرا�س الزراعي يف احلد من البطالة بني املهند�شني الزراعيني، عن طريق تقدمي الت�شهيالت  -

�شتة  القر�س  �شداد  وتاأخري  فوائد،  دون  من  ومتو�شطة  �شغرية  م�شاريع  لإقامة  القرو�س  باإعطائهم  لهم 
�شهور من اإقامة امل�روع.

فكره رائعة: نعم.  -
ن�ساط )9-4( يف ال�سفحة )65(: امل�ساريع التي متولها بع�ص البنوك.

نوع البنك لكل م�سروعالم�سروعالرقم

البنوك الزراعية.ا�شتئجار الآلت زراعية.1

البنوك التجارية.�شراء عمارة �شكنية.2

البنوك ال�شناعية.بناء م�شنع لإنتاج الزيوت النباتية.3

ال�شركات الم�شرفية.�شراء عمالت اأجنبية.4

البنوك الزراعية.اإن�شاء م�شروع �شغير )بيوت بال�شتيكية زراعية(.5

البنوك ال�شناعية.اإن�شاء م�شنع لإنتاج معجون البندورة.6

موؤ�ش�شة الإقرا�س الزراعية.�شراء مزرعة للموا�شي.7

البنوك الإ�شالمية.�شراء قطعة اأر�س لغايات ال�شكن.8

البنوك التجارية.�شراء �شيارة للتنّقل.9
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عدم اإح�شار البطاقة ال�شخ�شية، عند القيام باملعامالت امل�رفية. �
حفظ الرقم ال�ري مع بطاقة ال�راف الآيل. �

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، اإدارة املال. -

للمعلم
- .www.cbj.gov.jo .موقع البنك املركزي الأردين الإلكرتوين
- .www.abj.org.jo .موقع جمعية البنوك يف الأردن الإلكرتوين

للطالب
رندا عبدالعليم، الثقافة املالية للطفل، دار امل�شرية للن�ر والتوزيع، عمان، الأردن، 2015م. -

م�سادر التعلم
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إجابات أسئلة الدرس

1- ما املق�سود مبا ياأتي: 
الن�شاط  الهرم يف اجلهاز امل�ريف؛ لأنه ي�رف على  راأ�س  بلد  اأي  املركزي يف  البنك  يعد  البنك املركزي: 

امل�ريف، ويراقب مدى التزامه بالقوانني والأنظمة، وي�شدر اأوراق النقد.
تعاليم  وفق  البنكية  املعامالت  وتنفيذ  وتوظيفها،  الأموال  اإيداع  خدمات  تقدم  بنوك  الإ�سلمية:  البنوك 
ال�ريعة الإ�شالمية، ونظام املرابحة؛ خدمة للمجتمع وبنائه على اأ�شا�س التكافل الإ�شالمي، وعدالة التوزيع، 

وو�شع املال يف الإطار الذي ر�شمه الإ�شالم.
ال�رشكات امل�رشفية:  موؤ�ش�شات م�رفية )غري البنوك( تقدم خدماتها للعمالء.

2- اذكر ثلثاًا من وظائف البنك املركزي.
اأ   - اإ�شدار النقود بفئاتها املختلفة.

ب- القيام بالإعمال امل�رفية الالزمة للدولة. 
ج�- الحتفاظ بح�شابات البنوك الأخرى.
3- ما الفرق بني البنوك التجارية والبنوك ال�سناعية؟

البنوك التجارية:  بنوك تقدم مختلف اخلدمات البنكية، مثل قبول الودائع، والقرو�س، وحتويل العمالت اإلى 
اخلارج من الأفراد واملوؤ�ش�شات.

البنوك ال�سناعية:  بنوك تقدم ت�شهيالت مالية مبا�رة متو�شطة الأجل اأو طويلة الأجل، وذلك لإن�شاء �ركات 
�شناعية وتطويرها. 

4- بنّي دور موؤ�س�سة الإقرا�ص الزراعي يف دعم القطاع الزراعي يف اململكة الأردنية الها�سمية.
تخت�س بتقدمي الت�شهيالت واخلدمات امل�رفية للقطاع الزراعي، بتمويل امل�شاريع الزراعية املختلفة وتقوم 

ب�راء البذور والأ�شمدة، وا�شتئجار الآلت الزراعية.
5- اكتب نوع البنك امللئم لكل مهمة اأو م�رشوع من امل�رشوعات الآتية:

اأ   - اإ�شدار النقود بفئاتها املختلفة: البنك املركزي.
ب- اإنتاج م�شنع لل�شابون: البنك ال�شناعي.

ج�- �راء �شقة �شكنية: البنك الإ�شالمي، اأو البنك التجاري.
د  - اإن�شاء بيت زجاجي للزراعة: البنك الزراعي.
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اإ�شرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم. �
اأداة التقومي: اختبار كتابي.	•

اذكر نوع البنك املنا�شب لكل م�روع من امل�روعات الآتية:  

نوع البنك لكل م�سروعالم�سروعالرقم

................ا�شتئجار الآلت زراعية.1
................�شراء عمارة �شكنية.2
................اإن�شاء م�شنع لإنتاج معجون البندورة.3
................�شراء �شيارة للتنقل.4
................�شراء قطعة اأر�س لغايات ال�شكن.5

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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البـنـوك

ح�شتانعدد احل�ص�س احل�سابات البنكية الدر�س الثاين

الوحدة التا�صعة:

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات 
1- التمهيد للدر�س عن طريق اإثارة الأ�شئلة الآتية: هل لدى والديك نوع من اأنواع احل�شابات امل�رفية؟ هل 

تعرف طريقة فتح ح�شاب بنكي؟ ماذا تتوقع اأن يطلب اإليك وثائق عند فتح احل�شاب؟ 
2- تلقي الإجابات واعتماد ال�شحيحة منها، وتدوين اأبرز الإجابات ال�شحيحة على اللوح.

عن  لديهم  املتوافرة  املعرفة  م�شادر  البحث يف  اإلى  وتوجيههم   ،)5-9( ن�شاط  بحل  الطلبة  تكليف   -3
مميزات اأخرى حل�شاب التوفري.

اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين
1- توزيع الطلبة يف )3( جمموعات، وتعيني قائد لكل جمموعة وتوزيع املهام الآتية عليهم:

اأ   - تكليف املجموعة )1(: �رح احل�شاب اجلاري و�روط فتحه.
ب- تكليف املجموعة )2(: �رح ح�شاب التوفري.

ج�- تكليف املجموعة )3(: �رح ح�شاب الوديعة، واخلدمات التي تقدمها البنوك.
2- مناق�شة الطلبة بطريقة �رحهم للح�شابات البنكية وتلخي�س النقاط املهمة على اللوح.

3- متابعة الطلبة، والإ�راف عليهم واإر�شادهم، ثم تقييم اأدائهم وتقدمي تغذية راجعة.

ُيعرف اأنواع احل�شابات البنكية املختلفة تعريًفا �شحيًحا. -
يذكر اخلدمات التي تقدمها البنوك لأفراد املجتمع وموؤ�ش�شاته. -
يذكر مميزات ح�شاب التوفري. -

النتاجات اخلا�سة

احل�شاب اجلاري، الإيداع، ال�شحب، ال�شن القانونية، ح�شاب التوفري، الدخار، ح�شاب الوديعة، ال�راف 
الآيل، البطاقات الإئتمانية، )عقد( اتفاق، ت�شهيالت ائتمانية، القرو�س.

املفاهيم وامل�سطلحات

حفظ دفرت ح�شاب التوفري يف مكان اآمن. -
اعتماد توقيع موحد للمعامالت البنكية. -

اإجراءات ال�سالمة العامة
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ن�ساط )9-5( يف ال�سفحة )69( من الكتاب املدر�سي: مميزات ح�ساب التوفري.
1- احل�شول على بطاقة فيزا للدفع املبا�ر جماًنا.

2- ال�شتفادة من اخلدمات الإلكرتونية مثل: ا�شم البنك اأون لين اأو البنك الفوري، اأو ا�شتقبال الر�شائل 
الق�شرية.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

اأي جمتمع من املجتمعات الإن�شانية، ملا فيه من موؤ�رات  العمل التطوعي مظهر من املظاهر احل�شارية يف 
تدل على حب امل�شاعدة وال�شعور مع الآخرين ومبداأ التكافل والت�شامن داخل املجتمع الواحد، ومن هنا 
ن�شاأت فكرة البنوك اخلريية التي تخت�س بتوزيع ما يتم جمعه من �شواعد اخلري على الأ�ر املحتاجة والفقرية 
على مدار ال�شنة، ومن اأمثلة هذه البنوك التابعة للهيئة اخلريية الها�شمية )بنك الطعام الأردين، بنك املالب�س 

اخلريي، وبنك الدم(.

معلومات اإ�سافية

التوقيع يف املكان غري املخ�ش�س للتوقيع. �
ا�شتخدام الرقم ال�ري اخلا�س بك لأكرث من بطاقة م�رفية. �

اأخطاء �سائعة

للمعلم
خريت �شيف، محا�سبة البنوك، ط )1(، دار النه�شة العربية للطباعة والن�ر، 1987م. -
اأحمد �شفر، امل�سارف املتخ�س�سة يف بع�ص الدول العربية، 2000م.  -

للطالب
كتاب الثقافة املالية، لل�شف الثامن.  -
رندا عبدالعليم، الثقافة املالية للطفل، دار امل�شرية للن�ر والتوزيع، عمان، الأردن، 2015م. -

م�سادر التعلم
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إجابات أسئلة الدرس

1- اذكر فرقني بني احل�ساب اجلاري وح�ساب التوفري.
احل�ساب اجلاري: عقد بني املودع والبنك ل يتقا�شى به العميل اأي اأرباح عن املبالغ التي اأودعها واإمنا يقدم 
البنك خدمات له، مثل اإيداع الراتب، ودفرت �شيكات، والبطاقات الئتمانية وعندما ي�شل احل�شاب اإلى 

حد معني ي�شتطع العميل اأخذ ت�شهيالت ائتمانية مثل القرو�س.
وتخ�شع  الأموال،  وجتميع  الدخار،  بق�شد  الأموال  تودع  اإذ  والبنك،  املودع  بني  عقد  التوفري:  ح�ساب 
هذه احل�شابات جلوائز �شهرية اأو اأ�شبوعية اأو يومية يف بع�س البنوك التجارية، وحت�شب الأرباح على املبالغ 

املودعة بعد يوم من الإيداع، ول ميكن للمودع احل�شول على دفرت �شيكات. 
2- عدد اأربعاًا من اخلدمات التي يقدمها البنك لأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته.

اأ   - فتح احل�شابات باأنواعها املختلفة.
ب- منح القرو�س ال�شخ�شية وقرو�س ال�شكن وقرو�س �راء ال�شيارات وغريها.

ج�- قبول الودائع.
د  - حتويل الأموال.

ه�- �راء العمالت العربية والأجنبية وبيعها.
و  - خدمة ال�راف الآيل.

ز  - ت�شديد فواتري الكهرباء واملاء والهاتف.
3- �سع اإ�سارة )ü( اإزاء العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )û( اإزاء العبارة اخلظاأ يف ما ياأتي: 
)ü( .اأ   - تقدم البنوك خدمات كثرية لالأفراد، منها �راء العمالت وبيعها

 )ü( .ب- من �روط فتح ح�شاب جار، اإح�شار البطاقة ال�شخ�شية
)û( .ج�- احل�شاب اجلاري عقد بني املودع والبنك، يتقا�شى مبوجبه العميل اأرباًحا عن اأمواله
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البـنـوك

ح�شتانعدد احل�ص�س النّماذج امل�ستخدمة يف العمليات امل�رشفية الدر�س الثالث

الوحدة التا�صعة:

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التعلم عن طريق الأن�سطة، الألعاب
1- التمهيد عن طريق لعبة احلروف املتقاطعة.

2- ر�شم اأو عر�س لوحة احلروف املتقاطعة الآتية على اللوح:

3- تكليف الطلبة بالبحث عن الكلمات املبعرثة ذات املعنى املفيد، داخل املربع ب�شكل جمموعات ثنائية.
4- تفقد الطلبة يف اأثناء العمل وتقدمي امل�شاعدة اإذا لزم الأمر.

5- تكليف املجموعة الأ�رع با�شتخراج الكلمات، بكتابتها على اللوح.
6- توجيه ال�شوؤال الآتي: ما الرابط بني الكلمات الآتية )ح�شاب، مال، �شيك، قر�س، �شحب(.

7- ال�شتماع لإجابات الطلبة، وتدوين الإجابة ال�شحيحة على اللوح.

ا من النماذج امل�شتخدمة يف العمليات البنكية. - يتعرف بع�شً
ا من النماذج امل�شتخدمة يف العمليات البنكية بطريقة �شحيحة. - ميالأ بع�شً
ُيبني اأهمية النماذج امل�شتخدمة يف العمليات البنكية. -

النتاجات اخلا�سة

ال�شيك، القرتا�س من البنك، ال�شاحب يف العمليات امل�رفية، امل�شحوب يف العمليات امل�رفية، منوذج 
طلب فتح ح�شاب توفري.

املفاهيم وامل�سطلحات

حّتري الدقة عند تعبئة النماذج البنكية. -
اإجراءات ال�سالمة العامة

�صقمح

حرا�ص

ب�صلا

�صيكب
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اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- توجيه الأ�شئلة الآتية:

ما طريقة الدفع املنا�شبة ل�راء املواد التموينية من البقالة؟ 	•
ما طريقة الدفع املنا�شبة ل�راء �شيارة؟	•
هل ميكن اأن نحمل يف حقائبنا مبالغ كبرية من النقود؟ ملاذا؟	•
ما البديل املنا�شب حلمل النقود؟ 	•
ما ا�شم الأدوات التي نتعامل بها بو�شفها بدياًل للنقود؟ 	•
هل راأيت منوذًجا لل�شيك اأو منوذًجا لطلب فتح ح�شاب توفري؟ 	•

ال�شيك ثم  اقرتاح ملفهوم  اإلى  الطلبة  ال�شيك، وتوجيه  الطلبة، عر�س منوذج  بعد ال�شتماع لإجابات   -2
النماذج البنكية، ال�شتماع لالإجابات وتدوين الإجابة ال�شحيحة على اللوح.

اإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين، التعلم اجلماعي التعاوين
1- توزيع الطلبة اإلى جمموعات منا�شبة، وتعيني من�شق لكل جمموعة.

2- توزيع ورقة العمل  وتكليف الطلبة بتعبئتها عن طريق املجموعات.
3- تكليف املعلم املجموعات بتبادل اأوراق العمل بعد الإجابة عليها؛ لتقييمها من قبل الزمالء.

4- تكليف املعلم املجموعات بتدوين املالحظات على اأوراق العمل بلون مختلف عن لون الإجابة.
5- تكليف املعلم الطلبة باإعادة الأوراق للمجموعات الأ�شلية.

6- اطالع املجموعات على الأوراق امل�شححة.
7- اإعطاء املعلم الفر�شة للطلبة بالتنقل للمناق�شة يف املالحظات املكتوبة. 

8- متابعة الطلبة والإ�راف عليهم واإر�شادهم.
9- عر�س الطلبة الإجابات ال�شحيحة على اللوح ملناق�شتها مًعا.

10- تقومي اأداء الطلبة عن طريق توا�شلهم وتقبلهم للنقد.
اإ�سرتاتيجية الكر�سي ال�ساخن 

)الكر�شي  كر�شي  دائري، وو�شع  ب�شكل  ال�شفية  الغرفة  الكرا�شي يف  و�شع  تغيري  الطلبة  اإلى  الطلب   -1
ال�شاخن( يف مركز الدائرة.

2- الطلب اإلى طالب متطوع مبو�شوع البنوك، اجللو�س يف الكر�شي ال�شاخن. 
3- توجيه الأ�شئلة من قبل الطلبة.

4- اإجابة الطالب عن اأ�شئلة الطلبة. 
5- ُيف�شل األ تكون اإجابات الأ�شئلة بكلمة واحدة، بل اأ�شئلة مفتوحة.
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لل�شماح  - تطويرها  مت  والتي  الإنرتنت،  �شبكة  على  تعتمد  التي  التطبيقات  من  الإلكرتونية  النماذج  تعد 
للعمالء للتقدمي على النماذج ملختلف اخلدمات عرب الإنرتنت؛ وذلك لتوفري الوقت الذي كان ي�شتهلك 
عند زيارة العميل لفرع البنك ل�شتكمال عملية التقدمي. ومبجرد قيام العمالء بتقدمي الطلب، �شيتم عر�س 
لفرع  اإح�شارها عند زيارتهم  التي عليهم  امل�شتندات  ما  اإليهم وذلك ملعرفة  املطلوبة  بامل�شتندات  قائمة 
عن  لال�شتف�شار  للفرع،  واإيابهم  ذهابهم  عند  العمالء  م�شايقة  لتجنب  وذلك  الطلب؛  به  املقدم  البنك 

امل�شتندات املطلوبة.

معلومات اإ�سافية

تعبئة النموذج باملعلومات غري ال�شحيحة. �
عدم كتابة كامل البيانات داخل ال�شيك. �
عدم كتابة املبلغ على ال�شيك رقًما وكتابة. �

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية، ال�شف التا�شع، املحا�شبة. -

للمعلم
دريد كامل، اإدارة العمليات امل�رشفية، ط )1(، دار امل�شرية، عمان، الأردن، 2015م.  -

للطالب
دريد كامل، البنوك املعا�رشة، ط )1(، دار امل�شرية، عمان، الأردن، 2012م. -

م�سادر التعلم



132

تاأمل ال�شكل، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه:

1- ماذا ت�شاهد يف ال�شورة؟
2- امالأ النموذج باملعلومات ال�شخ�شية ال�شحيحة.

3- اذكر العنا�ر الرئي�شة لهذا النموذج.

ورقة عمل

البنوك )النماذج امل�ستخدمة يف العمليات امل�رشفية(



133

إجابات أسئلة الدرس

ح اأهمية البنوك يف حياتنا. 1- و�سّ
تقدمي خدمات لالأفراد، ودعم القت�شاد، وحفظ حقوق النا�س. 

2- عّرف ال�سيك، واذكر عنا�رشه.
مبلًغا   يدفع  باأن  )البنك(  امل�شحوب عليه  املال( من  ال�شاحب )�شاحب  فيه  اأمر مايل مكتوب يطلب  هو 

محدًدا من املال اإلى �شخ�س معني اأو حامل ال�شيك.
عنا�رشه:

اأ   - كلمة �شيك. 
ب- اأمر بدفع مبلغ معني من النقود.

ج�- ا�شم البنك امل�شحوب عليه ال�شيك.
د  - مكان الدفع فرع البنك. 

ه�- تاريخ اإن�شاء ال�شيك. 
و  - توقيع محرر ال�شيك. 

3- �سع اإ�سارة )ü( اإزاء العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )û( اإزاء العبارة اخلطاأ يف ما ياأتي: 
)û( .اأ   -  يتكون ال�شيك من عن�رين فقط

)û( .شنة فتح ح�شاب توفري من دون معرفة ويل اأمره� )ب-  ميكن ل�شخ�س عمره اأقل من )18
)û( .ج�-  يعبئ املودع املعلومات الالزمة اإلكرتونيًّا بنف�شه

جديدة  نوعية  خدمات  اإدخال  اإلى  كبرية  احلاجة  اأ�شبحت  فقد  البنكية  العلميات  تزايد  اإلى  نظًرا   - د  
)ü( .للت�شهيل على العمالء

)û( .شنة فتح ح�شاب جاٍر من دون معرفة ويل اأمره� )ه�-  ميكن ل�شخ�س عمره اأقل من )18
4- حل الكلمات املتقاطعة الآتية بالتعاون مع زملئك يف املجموعة، بح�سب الرقم واجتاه ال�سهم يف كل مما ياأتي:

ا اأو بيًعا و�راء(: البنك. اأ   - موؤ�ش�شة اقت�شادية ُتدير الأموال )حفًظا واإقرا�شً
ب- راأ�س الهرم يف اجلهاز امل�ريف هو البنك: املركزي.

ج�- البنك الذي جلاأ اإليه اأحمد للح�شول على قر�س ل�راء بذور مل�روعه هو الزراعي.
د  - البنوك الإ�سلمية جُتري معامالتها البنكية وفق تعاليم ال�ريعة الإ�شالمية.

ه�- �شاهم البنك ال�سناعي يف تطوير م�شنع املهند�س محمد املتخ�ش�س يف اإنتاج البال�شتيك.
و  - البنك الذي يقبل الودائع، ويقدم القرو�س، وُيحول العمالت اإلى اخلارج من الأفراد واملوؤ�ش�شات هو 

البنك: التجاري.
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اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم تقدير عددي.	•
املوقف التقوميي: تقييم اأداء الطلبة يف اأثناء تعبئة بيانات منوذج ال�شيك. 	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته

موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

ي�شع تاريخ حترير ال�شيك.1

يكت��ب ا�شم امل�شتفيد من ال�شي��ك، بخط وا�شح 2
من اأربعة مقاطع.

ُيدون املبلغ املايل امل�شحوب على ال�شيك رقميًّا، 3
ثم يكتبه باحلروف.

يحر�س على حتديد نوع عملة ال�رف.4
ُيوقع محرر ال�شيك يف خانة التوقيع.5
ُيحافظ على نظافة ال�شيك.6
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الر�صم الهند�صي

ح�شتانعدد احل�ص�س اأدوات الر�سم الهند�سي الدر�س الأول

الوحدة العا�صرة:

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، الأ�سئلة والإجابات
1- عر�س لوحة خارطة العامل، وتوجيه الأ�شئلة الآتية: ماذا نرى يف هذه ال�شورة؟ هل تعتقد اأن العامل ميكن 

اأن يختزل يف �شورة؟ كيف اأمكننا جمع العامل يف �شورة؟
الآتي: هل  ال�شوؤال  اللوح، وتوجيه  املدر�شة على  اإلى  بالن�شبة  منزله  موقع  بر�شم  الطلبة  اأحد  تكليف   -2

امل�شافة الفعلية بني املدر�شة ومنزل الطالب كما هي مر�شومة على اللوح؟
3- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة، واإخبارهم مب�شطلح الر�شم الهند�شي.

4- تكليف اأحد الطلبة بتدوين م�شطلح الر�شم الهند�شي على اللوح، وتكليف الطلبة بتعريف مفهوم الر�شم 
الهند�شي.

5- ا�شتماع املعلم لإجابات الطلبة وتعزيز الإجابات ال�شحيحة.

ُيعرف مفهوم الر�شم الهند�شي تعريًفا �شحيًحا. -
مُييز بني اأنواع خطوط الر�شم الهند�شي املختلفة. -
مُييز بني اأنواع اأقالم الر�شا�س عن طريق الرموز. -
ي�شتخدم الأدوات الهند�شية بطريقة �شحيحة. -
يتعرف املثلثات امل�شتخدمة يف الر�شم الهند�شي وجمال ا�شتخدامها. -

النتاجات اخلا�سة

الر�شم الهند�شي، خطوط الر�شم الهند�شي، طاولة الر�شم، ورق الر�شم، مثلثات الر�شم، ورق الزبدة، م�شطرة 
)T(، الفرجار، املنقلة.

املفاهيم وامل�سطلحات

احلر�س عند التعامل مع الأدوات الهند�شية. -
النتباه يف اأثناء عر�س وا�شتعمال ونقل الأدوات الهند�شية )حواف امل�شطرة، زوايا املثلث، الفرجار، قلم  -

الر�شا�س(.

اإجراءات ال�سالمة العامة
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6- تدوين الإجابة ال�شحيحة على اللوح، ثم توجيه الأ�شئلة الآتية:
هل يعد الر�شم الهند�شي اأحد و�شائل الت�شال والتوا�شل؟ و�شح ذلك.	•
ما الأفكار واملعلومات التي ميكن اأن تنقل عن طريق الر�شم الهند�شي؟	•
كيف يتم نقل الأفكار واملعلومات بالر�شم الهند�شي على الرغم من اختالف اللغة؟	•
ما الأدوات التي حتتاج اإليها لإجناز ر�شم مربع مثاًل؟	•

7- مناق�شة الإجابات وا�شتخال�س النتائج مع الطلبة، وتدوينها على اللوح.
اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة، تقدمي العرو�ص ال�سفوية

1- توزيع الطلبة يف )3( جمموعات، واإح�شار اأدوات الر�شم )اإن وجدت( اأو اإح�شار �شور لها، وتوزيعها 
على املجموعات كالآتي:

- .)HB/H/B املجموعة )1(: )طاولة الر�شم، ورق ر�شم، اأقالم ر�شا�س
املجموعة )2(: )ممحاة، م�شطرة ذات حرف T، م�شطرة القيا�س(. -
املجموعة )3(: )مثلثات الر�شم، الفرجار، املنقلة(.  -

)بحيث تو�شح كل جمموعة اأدوات الر�شم اخلا�شة بها، وبيان الأداة وموا�شفاتها، ومدى ا�شتخدامها 
يف الر�شم(.

امل�شهد  طريق  عن  وا�شتمراريتها  موا�شفاتها  عن  والتحدث  معها،  التي  بالأدوات  جمموعة  كل  متثيل   -2
التمثيلي:

متثيل كل جمموعة دور الأدوات اخلا�شة بها.
اأ   - تقول ورقة الر�شم: اأنا الورقة البي�شاء، معلومة الأبعاد، عن طريقي تنقل الأفكار، يتم تثبيتي على 

طاولة الر�شم بو�شاطة �ريط ل�شق، واإذا حافظتم على نظافتي اأكون جميلة.
ب- يقف الإخوة الثالثة اأقالم الر�شا�س ويقولون:

- الأول: اأنا قلم الر�شا�س B، اأكرث اإخوتي ليونة، ي�شتخدموين يف نهاية الر�شم، وي�شعب اإزالتي 
عن اللوحة.

- الثاين: اأنا قلم الر�شا�س H، �شلب من الداخل، خطي فاحت اللون، يبداأ الر�شم بو�شاطتي، واإذا 
ح�شل خطاأ ي�شهل اإزالتي.

- الثالث: اأنا قلم الر�شا�س HB، متو�شط الليونة، والأكرث ا�شتخداًما بني اإخوتي.
ليتحدث ميا  الطالب  التمثيل، وهنا نرتك  نف�شها عن طريق  تقدمي  ت�شتمر كل جمموعة يف  وهكذا 

يجول يف خاطره، ويكون دور املعلم معزًزا لالإجابة اجلديدة.
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فّكر يف ال�سفحة )79( من الكتاب املدر�سي: حتديد الأدوات امل�ستخدمة يف ر�سم الأ�سكال.
املثلثات،  - املنقلة،  )امل�شطرة،   )1-10( ال�شكل  يف  الواردة  الأ�شكال  ر�شم  يف  امل�شتخدمة  الأدوات 

الفرجار(.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

اإّن قلم ر�شا�س H6؛ وهو الأ�شلب، ومن ثم الأفتح لوًنا. -
بينما قلم ر�شا�س HB؛ وهو قلم الر�شا�س العادي، والذي ُي�شتخدم يف املدار�س للكتابة، وهو خليط ما  -

."Black" وما بني اللون الغامق "Hard" بني ال�شالبة
وكذلك فاإّن قلم ر�شا�س B9، وهو الأكرث طراوًة. ومن ثم، الأغمق على الورق، وهو الأقرب اإلى اللون  -

الأ�شود.

معلومات اإ�سافية

ر�شومات  على  احل�شول  واأهميتها يف  الهند�شي،  الر�شم  اأدوات  الطلبة  يتعرف  املرحلة،  هذه  يف 
مرتبة، وال�شتخدام الأمثل لها واأهمية املحافظة عليها.

3- تقييم اأداء الطلبة. 
4- عر�س ورقة العمل.

عدم املحافظة على نظافة ورق الر�شم. �
ا�شتخدام اأنواع اأقالم الر�شا�س غري منا�شبة لر�شم اخلطوط. �
ا�شتخدام نوعيات رديئة للممحاة يف اأثناء الر�شم الهند�شي. �

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي
كتاب الريا�شيات، ال�شف اخلام�س، ر�شم الدائرة. -
كتاب الريا�شيات، ال�شف اخلام�س، ر�شم الزاوية. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شابع، ر�شم امل�شاقط. -
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للمعلم
ممدوح النابل�شي، وزمالوؤه، الر�سم الهند�سي واملنظور، معهد اإعداد املدر�شني، ال�شنة الأولى، ق�شم الرتبية  -

الفنية، املوؤ�ش�شة العامة للمطبوعات والكتب املدر�شية، وزارة الرتبية والتعليم، دم�شق، 1989م.
م�شطفى محمد عبيد ورفاقه، الر�سم ال�سناعي للمرحلة الثانوية، امل�شتويان الأول والثاين، النا�ر وزارة الرتبية  -

والتعليم، اإدارة املناهج والكتب املدر�شية، 2008م.
عبا�س بيومي م�شطفى، اأ�سا�سيات الر�سم الهند�سي، دار الرتب اجلامعية، القاهرة، 1985م. -

للطالب
محمود زعموط، املرجع يف الر�سم الهند�سي، ط )1(، دار ال�رق للن�ر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001م. -
عامر حماد الفالحي، اأ�سا�سيات ومبادئ الر�سم الهند�سي، دار مركز الكتاب الأكادميي، 2011م. -

م�سادر التعلم



139

�سع اإ�سارة )ü( اإزاء العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )û( اإزاء العبارة اخلطاأ، يف ما يتعلق باأدوات الر�سم الهند�سي:

1- ُيف�شل اأن يكون �شطح طاولة الر�شم م�شتويًا واأمل�س ومائل. )        (
2- ورق الر�شم الأبي�س امل�شقول ي�شّمى ورق الزبدة. )        (

3- اأقالم الر�شا�س )H( تعّد اأكرث �شالبة. )        (
4- اأقالم الر�شا�س )B( تعّد اأكرث ليونة. )        (

5- ُيف�شل اأن تكون املثلثات امل�شتخدمة يف الر�شم الهند�شي من البال�شتيك ال�شفاف. )        (
6- درجات قيا�س الزوايا يف املنقلة من )360-0(. )        (
7- الأداة التي ُت�شتخدم لقيا�س الزوايا هي امل�شطرة. )        (

8- الفرجار اأداة ت�شنع من البال�شتيك ال�شفاف وت�شتخدم يف ر�شم وقيا�س الزوايا. )        (
9- مرونة املمحاة عامل رئي�س يف جودتها. )        (

ورقة عمل

الر�سم الهند�سي )اأدوات الر�سم الهند�سي(
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إجابات أسئلة الدرس

ح مفهوم الر�سم الهند�سي. 1- و�سّ
الر�سم الهند�سي: الو�شيلة الرئي�شة لالت�شال يف العمل الهند�شي، واإحدى طرائق التعبري عن الأفكار ونقل 
ا، لتكون �شكاًل  املعلومات وو�شف الأ�شكال با�شتخدام جمموعة من اخلطوط التي يت�شل مع بع�شها بع�شً

ُيعرب عن الفكرة املراد تو�شيحها.
2- املأ الفراغ مبا ينا�سبه يف اجلمل الآتية:

اأ   - املثلثات امل�شتخدمة يف الر�شم الهند�شي نوعان، هما: )الأول ذو الزوايا الداخلية )45،45،90(( 
)والثاين ذو الزوايا الداخلية )30،60،90((.

ب- املمحاة )املرنة( اأكرث جودة يف املحي.
ج�- اأقالم الر�شا�س ذات الرمز )HB( و)F( ُتعد )متو�شطة الليونة(.

د  - ي�شتخدم الورق ال�شفاف يف )الر�شوم اجلاهزة(.
ا لها. 3- عّدد خم�ص اأدوات للر�سم الهند�سي، واذكر ا�ستخداماًا واحداً

اأ   - طاولة الر�شم: تثبيت ورق الر�شم عليها.
ب- املمحاة: ملحو الر�شم ب�شهولة من دون ك�شط اأو خد�س.

ج�- م�شطرة القيا�س: ت�شتعمل لإن�شاء امل�شتقيمات، ولقيا�س الأطوال.
د  - املثلثات: لر�شم اخلطوط العمودية والأفقية واخلطوط املتوازية.

ه�- املنقلة: لقيا�س الزوايا املختلفة ور�شمها.
4- كيف حتافظ على اأدوات الر�سم؟

يتم املحافظة على اأدوات الر�شم عن طريق: 
اأ    - ال�شتخدام الأمثل لكل اأداة، بحيث ل ت�شتخدم اأي اأداة اإل يف جمالها.

ب- عملية النظافة الدائمة لالأداة بعد كل ا�شتعمال.
ج�- اإرجاع الأدوات اإلى الأماكن املخ�ش�شة لها.

5- ار�سم باليد فقط اأدوات الر�سم الآتية: امل�سطرة، املثلث، املنقلة.
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الر�صم الهند�صي

ح�شتانعدد احل�ص�س تطبيقات يف الر�سم الهند�سي الدر�س الثاين

الوحدة العا�صرة:

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، التدريبات والتمارين
الهند�شي؛  الر�شم  اأداوت  ا�شتخدام  بكيفية  اخلا�شة  الإر�شادات  مراجعة  طريق  عن  للدر�س  التمهيد   -1

للح�شول على ر�شوم دقيقة ووا�شحة.
2- عر�س �شفوي وعملي من قبل املعلم لكيفية ر�شم اخلطوط الأفقية امل�شتقيمة ور�شم اخلطوط العمودية 

عليها.
اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، العر�ص التو�سيحي

1- اإح�شار املعلم اأ�شكاًل ومناذج على �شكل مربع وعلى �شكل دائرة، وعر�شها على الطلبة.
2- تو�شيح كيف يتم ت�شميم هذه الأ�شكال با�شتخدام الر�شم الهند�شي.

ُيثبت لوحة الر�شم على طاولة الر�شم بطريقة �شحيحة. -
ي�شتخدم اأدوات الر�شم الهند�شي بطريقة �شحيحة. -
ي�شتخدم املثلثات بطريقة �شحيحة. -
ير�شم بع�س الأ�شكال الهند�شية كاملربع والدائرة. -
ُيحافظ على نظافة لوحة الر�شم ونظافة املكان يف اأثناء العمل. -
ُيراعي متطلبات ال�شحة وال�شالمة العامة، يف اأثناء التعامل مع اأدوات الر�شم الهند�شي. -

النتاجات اخلا�سة

املربع، الدائرة، اخلطوط الأفقية، اخلطوط العمودية، مركز الدائرة، ن�شف قطر الدائرة.
املفاهيم وامل�سطلحات

ا�شتخدام اأدوات الر�شم الهند�شي بطريقة �شليمة و�شحيحة. -
مراعاة اجلل�شة ال�شحيحة يف اأثناء عملية الر�شم الهند�شي، بحيث يكون الظهر م�شتقيًما. -

اإجراءات ال�سالمة العامة
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ر�سم املربع:
3- تنفيذ التمرين )10-1( بر�شم مربع على اللوح من قبل املعلم، م�شتخدًما امل�شطرة واملثلث، ومبيًنا يف 

كل خطوة ال�شتخدام ال�شحيح لالأدوات �شواء امل�شطرة اأم املثلث.
4- تذكري الطلبة مبراعاة اأمور ال�شالمة العامة يف اأثناء ا�شتخدام الأدوات وخا�شة املثلث وروؤو�شه املدببة، 

وكيفية حفظ الأدوات يف اأماكن اآمنة.
الالزمة يف  الراجعة  التغذية  اللوح، وتقدمي  التمرين )10-1( على  تنفيذ  باإعادة  الطلبة  اأحد  5- تكليف 
الر�شم، وم�شاركة الطلبة يف ت�شحيح الأخطاء التي قد تقع يف اأثناء الر�شم؛ لالإبقاء على الطلبة يف حالة 

انتباه.
ومتابعة  الطالب،  كتاب  يف  املو�شحة  باخلطوات  م�شتعينني  العملي،  التمرين  بتنفيذ  الطلبة  تكليف   -6
اأمور ال�شالمة يف  اإلى م�شاعدة، والرتكيز على مراعاة  الطلبة، وتقدمي امل�شاعدة للطالب الذي يحتاج 

اأثناء ا�شتخدام املثلث.
نف�شك(  )اخترب  يف  الواردة  الفقرات  عن  الإجابة  اإلى  الطلبة  توجيه  التمرين،  تنفيذ  من  النتهاء  بعد   -7

املوجود يف كتاب الطالب، التي يحدد الطلبة من خاللها مدى فهمهم ومتّكنهم يف ر�شم املربع.

بع�ص الإر�سادات عند ا�ستخدام اأدوات الر�سم الهند�سي:
1- اأن تكون اللوحة مائلة مياًل قلياًل. وتوجد لوحات تكون ذات م�شتويات واإذا مل تكن كذلك، فيمكن 

و�شع كتاب �شغري اأ�شفل اللوحة. وبذلك تكون اأكرث راحة.
ا الإ�شاءة الطبيعية لعدم اإجهاد العني. 2- اأن تكون يف مكان جيد الإ�شاءة وخ�شو�شً

3- عند ا�شتخدام الفرجار ُيراعي اأن يكون ال�شن املعدين اأطول قلياًل من ال�شن الر�شا�س بحوايل )1( اأو 
)2( مل تقريًبا؛ وذلك لأن ال�شن املعدين تنغر�س منه مقدار هذه امل�شافة عند تثبيته يف اللوحة.

4- عند ا�شتخدام الفرجار يف ر�شم الدوائر يجب اإدارته يف اجتاه عقارب ال�شاعة مرة واحدة.
5- ي�شتخدم يف بداية الر�شم قلم H2 خفيف، للر�شومات جميعها اإلى اأن نتاأكد من �شحة الر�شم.

معلومات اإ�سافية

ال�شغط الزائد على قلم الر�شا�س يف اأثناء عملية الر�شم. �
تغيري فتحة الفرجار يف اأثناء عملية الر�شم. �

اأخطاء �سائعة



143

التكامل الأفقي
كتاب الريا�شيات، ال�شف اخلام�س، ر�شم الدائرة. -

التكامل الراأ�سي 
كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شابع، ر�شم املنظور. -

للمعلم
الرتبية  - ال�شنة الأولى، ق�شم  اإعداد املدر�شني،  الر�سم الهند�سي واملنظور، معهد  النابل�شي وزمالوؤه،  ممدوح 

الفنية، املوؤ�ش�شة العامة للمطبوعات والكتب املدر�شية، وزارة الرتبية والتعليم، دم�شق، 1989م.
للطالب

عامر حماد، اأ�سا�سيات ومبادئ ر�سم هند�سي، دار مركز الكتاب الأكادميي، عمان، الأردن، 2011م. -

م�سادر التعلم
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إجابات أسئلة الدرس

1- اأعِط مثالاً على اأهمية الر�سم الهند�سي يف حياتنا.
ن�شتخدم الر�شم الهند�شي يف ر�شم ملعب، ر�شم منزل، ر�شم الأ�شكال الهند�شية )مربع، دائرة، م�شتطيل، 

مثلث...(.
2- ما الأدوات التي نحتاج اإليها لر�سم مربع؟ 

ورق ر�شم، م�شطرة )T(، مثلث )30-60(، ممحاة، قلم ر�شا�س.
3- ما الأدوات التي نحتاج اإليها لر�سم دائرة؟

ورق ر�شم، امل�شطرة، الفرجار، قلم ر�شا�س.
4- ار�سم م�ستطيل )اأ ب ج د( بحيث يكون طول )اأ ب = 6 �سم(، وطول )ب ج = 4 �سم(.

انظر مترين )10-1( مترين ر�شم املربع )مع تغيري اأبعاد الطول والعر�س(.
5- تاأمل �سندوق اأدوات الر�سم الهند�سي، واخرت الأداة املنا�سبة لكل فراغ مما ياأتي:

)م�شطرة القيا�س، ورق الر�شم، املنقلة، اأقالم الر�شا�س )H6(، امل�شطرة ذات احلرف )T(، الفرجار، طاولة 
.))HB( الر�شم، املثلثات، اأقالم الر�شا�س

اأ   - اأداة ت�شنع من البال�شتيك ال�شفاف، وت�شتخدم يف قيا�س الزوايا املختلفة )املنقلة(.
.)HB ب- ت�شتخدم يف ر�شم اخلطوط الدكناء )اأقالم الر�شا�س

.)T ج�- قاعدة ارتكاز لأدوات الر�شم املختلفة )امل�شطرة ذات احلرف
د  - �شطح مائل م�شتو اأمل�س ُتثبت عليه ورقة الر�شم )طاولة الر�شم(.

ه�- يوجد منه نوعان: فربيانو، وزبدة )ورق الر�شم(.
و - ت�شتخدم يف ر�شم اخلطوط العمودية والأفقية واخلطوط املتوازية )املثلثات(.

ز - اإذا كانت مدرجة؛ ت�شتخدم يف قيا�س الأطوال، وا�شتعمالها الرئي�س هو اإن�شاء امل�شتقيمات )م�شطرة 
القيا�س(.

الدائرية  الدوائر والأقوا�س  التحكم فيه، وي�شتخدم يف ر�شم  يتاألف من جزاأين ومف�شل ميكن  ح- معدن 
)الفرجار(.
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اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم التقدير.	•
املوقف التقوميي: تقومي اأداء الطالب يف اأثناء ر�شم الدائرة با�شتخدام الفرجار.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته

موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

يتاأك��د م��ن �شالحي��ة اأدوات الر�ش��م الهند�شي 1
لال�شتعمال.

يحدد نقطة مركز الدائرة يف مكان منا�شب على 2
لوحة الر�شم.

يحدد ط��ول ن�ش��ف قط��ر الدائ��رة؛ با�شتخدام 3
امل�شطرة والفرجار.

يثبت راأ�س الفرجار املدبب عند النقطة التي مُتثل 4
مركز الدائرة.

ير�ش��م دائرة بتحري��ك الطرف الآخ��ر للفرجار 5
املثبت به قلم الر�شا�س.

ي�شل نقطة البداية بنقطة النهاية ب�شكل دقيق.6
يجمع املواد والأدوات، ويعيدها اإلى مكانها.7
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النجارة

ح�شتانعدد احل�ص�س العدد اليدوية امل�ستخدمة يف اأعمال النجارة )1( الدر�س الأول

الوحدة احلادية ع�صرة:

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية التفكري الناقد، مهارات ما وراء املعرفة
1- عر�س نتائج الدرا�شة التي اأجريت عام 2016م، لدرا�شة الغطاء النباتي يف كوكب الأر�س، التي اأظهرت 
اأن الن�شاط ال�شلبي لالإن�شان يق�شي على وفرة الأ�شجار يف العامل، حيث ُتقطع )15( مليار �شجرة تقريًبا 
�شنويًّا، وي�شيف العلماء اأنه منذ ظهور الزراعة على الأر�س، اأي منذ )12( األف �شنة تقريًبا، انخف�س 

عدد الأ�شجار بن�شبة )٪46(. 
2- ثم توجيه الأ�شئلة الآتية:

تخّيل لو ا�شتمرت عملية قطع الأ�شجار �شنويًّا بهذا العدد من دون زراعة الأ�شجار.	•
تخّيل �شكل العامل من دون الغطاء النباتي.	•
كيف ميكن حل هذه امل�شكلة )عمل منتجات خ�شبية وعمارة الأر�س مع عدم امل�ّس بالغطاء النباتي(؟	•
ما راأيك با�شتخدام املنتجات الزجاجية بو�شفها بدياًل للمنتجات اخل�شبية؟    	•
ما راأيك با�شتخدام املنتجات املعدنية بو�شفها بدياًل للمنتجات اخل�شبية؟	•

يذكر اأ�شماء بع�س العدد اليدوية امل�شتخدمة يف اأعمال النجارة. -
ي�شنف اأدوات النجارة يف جمموعات وفًقا ل�شبب ال�شتخدام. -
ُيقدر اأهمية اأدوات النجارة يف اإجناز اأعمال النجارة بجودة ودقة. -

النتاجات اخلا�سة

اأدوات القيا�س، املرت املعدين، الزاوية القائمة، الزاوية املتحركة، ال�شنكار، امليزان الكحويل، اأدوات الن�ر، 
من�شار التم�شاح، من�شار �راق الظهر، اأدوات امل�شح والت�شفية، الرابوخ، امل�شحاج، فاأرة التنعيم، اأدوات 
القطع، املناقري، الأزاميل، اأدوات الربد، مربد مب�شط، مربد مثلث، مربد مربع، مربد دائري، مربد �شبه دائري، 
مربد خ�شن، مربد متو�شط اخل�شونة، مربد ناعم، اأدوات الربد، مربد مب�شط، مربد مثلث، مربد مربع، مربد 
دائري، مربد �شبه دائري، مربد خ�شن، مربد متو�شط اخل�شونة، مربد ناعم، اأدوات الطرق، ال�شاكو�س العادي، 
ال�شاكو�س املخلبي، الدقماق، اأدوات الفك والربط، مفكات م�شلبة، مفكات عادية، مرابط امللزمة، املرابط 

.)G( املرابط املعدنية على �شكل ،)F( اخل�شبية، املرابط املعدنية على �شكل

املفاهيم وامل�سطلحات
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هل ميكن ا�شتخدام اخل�شب اخلام من دون معاجلة للمقاعد املدر�شية؟	•
هل �شتتاأثر البيئة اإيجابيًّا اأم �شلبيًّا يف حال توقفت اأعمال النجارة؟ كيف؟	•

3- ال�شتماع لإجابات الطلبة ودعم الأفكار الإبداعية وعدم رف�س اأية فكرة.
ُثّم توجيه ال�شوؤال الآتي:

من النبي الذي قام ببناء �شفينة من اخل�شب، وكان من اأوائل من قام باأعمال النجارة؟	•
ة �شيدنا نوح عليه ال�شالة وال�شالم. 4- ال�شتماع لإجابات الطلبة، واإخبارهم بق�شّ

اإ�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش، العر�ص التو�سيحي
1- عر�س اأدوات النجارة يف حال توافرها، اأو تقدمي عر�س تقدمي لالأدوات اأو فيلًما لأعمال النجارة اأو 

�شور لالأدوات.
قارئ،  موؤقت،  )قائد،  بينهم  الأدوار  بتوزيع  وتكليفهم  منا�شبة،  عمل  جمموعات  يف  الطلبة  توزيع   -2

عار�س، وكاتب(.
3- توزيع اأدوات النجارة اأو ال�شور على جمموعات الطلبة )اأدوات القيا�س( )اأدوات الن�ر( )اأدوات امل�شح 
كل  وتكليف  والربط(  الفّك  )اأدوات  الطرق(  )اأدوات  الربد(  )اأدوات   ) القطع  )اأدوات  والت�شفية( 

جمموعة طلبة بدرا�شة جمموعة اأدوات.
4- حتديد املهمة املطلوبة، وهي التعرف اإلى جمموعة الأدوات ووظائفها عن طريق الإجابة عن ورقة العمل  

وبال�شتعانة بالكتاب املدر�شي، وتبادل املجموعات الأدوات وفًقا لزمن محّدد من قبل املعلم.
لعنا�ر  الطلبة  مراعاة  من  والتاأكد  اإن وجدت،  ال�شتف�شارات  والإجابة عن  املجموعات  اأداء  متابعة   -5

الأمن وال�شالمة العامة.
املجموعات عن  بني  م�شابقة  واإجراء  الأدوات،  الطلبة على حفظ  مل�شاعدة  الثانية  لعمل  توزيع ورقة   -6

طريق معيار ال�رعة اأو الإجابة ال�شحيحة لأوراق العمل.
اإ�سرتاتيجية التفكري الناقد، املنظمات الب�رشية

1- تكليف جمموعات الطلبة بتنظيم الأدوات امل�شتخدمة يف اأعمال النجارة على �شكل خريطة مفاهيمية.
2- متابعة اأداء الطلبة وتقدمي امل�شاعدة كلما لزم الأمر.

3- عر�س الطلبة اأعمالهم، وتكليف الطلبة بنقد الأعمال نقًدا مو�شوعيًّا بهدف اإك�شابهم مهارات النقد 
التغذية  واأهدافه، وتقدمي  املو�شوعي  النقد  باأ�شا�شيات  الطلبة  تذكري  بعد  وتبادل اخلربات،  املو�شوعي 

الراجعة لأداء الطلبة، وعر�س الطلبة اخلرائط املفاهيمية على جدارية داخل اأو خارج ال�شف.
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فّكر يف ال�سفحة )101(: ما اأنظمة القيا�ص املوجودة على �رشيط املرت املعدين؟
ُيق�شم املرت املعدين اإلى قيا�شني وهما: )الإن�س( و )ال�شنتمرت( وهو القيا�س ال�شائع ال�شتخدام، حيث اإن كل  -

)2.45(، �شنتمرت تعادل )اإن�س(.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

من�شار التم�شاح و�راق التم�شاح �شّمي بهذا ال�شم لأنه ي�شبه وجه التم�شاح، وله اأ�شنان كبرية بزاوية )30ْ( 
مثبتة بيد خ�شبية.

معلومات اإ�سافية

ا�شتخدام عدد يدوية مقاب�شها تالفة اأو غري ثابتة يف مكانها، ما يوؤّدي اإلى انفالتها. �
عدم ترتيب وتنظيم العدة يف حقيبة العدة بعد كل ا�شتخدام. �

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، النجارة. -

للمعلم
محمد النجار، النجارة العامة وطرق حفظ وت�سنيع الأثاث، ط )3(، دار املعارف، القاهرة، م�ر، 1989م. -

للطالب
محمد نايف العمايرة واآخرون، الكتاب املرجعي يف ا�ستخدام الأدوات والأجهزة امل�ستخدمة يف احلياة العملية  -

وخدمتها، ط )1(، من�شورات وزارة الرتبية والتعليم، عمان، الأردن، 2000م.

م�سادر التعلم
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بعد درا�شتك للعدد اليدوية امل�شتخدمة يف اأعمال النجارة، اأكمل املخطط الآتي:

ورقة عمل

النجارة )العدد اليدوية امل�ستخدمة يف اأعمال النجارة(

اأدوات النجارة

اأدوات 
امل�شح 

والت�شفية

اأدوات 
القيا�س

اأدوات 
الطرق

اأدوات
الن�ر

اأدوات
الربد

اأدوات 
القطع

اأدوات 
الفك 
والربط
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بعد درا�شتك للعدد اليدوية امل�شتخدمة يف اأعمال النجارة، اأكمل الفراغ مبا ينا�شبه:

الوظيفةالأداةالرقم

1............................................................................

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

3............................................................................

الوظيفةالأداةالرقم

1............................................................................

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

اأدوات امل�شح والت�شفية

الوظيفةالأداةالرقم

1............................................................................

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

اأدوات القطع

الوظيفةالأداةالرقم

1............................................................................

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

ورقة عمل

النجارة )العدد اليدوية امل�ستخدمة يف اأعمال النجارة(
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اأدوات القيا�س

الوظيفةالأداةالرقم

1............................................................................

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

3............................................................................

4............................................................................

5............................................................................

اأدوات الطرق

الوظيفةالأداةالرقم

1............................................................................

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

اأدوات الفك والربط

الوظيفةالأداةالرقم

1............................................................................

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

تابع ورقة عمل

النجارة )العدد اليدوية امل�ستخدمة يف اأعمال النجارة(
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ورقة عمل

النجارة )العدد اليدوية امل�ستخدمة يف اأعمال النجارة(

وّفق بني العامودين ) اأ ( و)ب(، عن طريق نقل رقم الأداة ال�شحيحة يف اخلانة املقابلة لل�شورة املطابقة:

المتر المعدني1

المفكات2

الميزان الكحولي3

ال�شاكو�س4

الدقماق5

المبارد6

فاأرة التنعيم7

من�شار �شراق الظهر8

من�شار التم�شاح9
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اإ�شرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات. �
اأداة التقومي: �شجل و�شف �شري التعلم.	•
املوقف التقوميي: التمييز بني اأدوات النجارة وا�شتخداماتها.	•

ال�ش��م: ................. .        املو�شوع: ................. .        التاريخ: ................. .

الهدف من الن�شاط:
. .........................................................................................

الأمر الذي فعلته:
. .........................................................................................

تعلمت من هذا الن�شاط:
. .........................................................................................

الأمور التي ترغب يف تعلمها، ومل تتم مناق�شتها:
. .........................................................................................

ح�ّشن هذا الن�شاط معرفتي ومهارتي يف:
. .........................................................................................

ميكنني توظيف ما تعلمته من هذا الن�شاط يف احلياة:
. .........................................................................................

ملحوظاتي:
.........................................
.........................................
.........................................

ملحوظات املعلم:
.........................................
.........................................
.........................................

إستراتيجيات التقويم وأدواته
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ُيقارن بني اأدوات الربد من حيث ال�شكل وهدف ال�شتخدام. -
ي�شتخدم فاأرة التنعيم لت�شوية ال�شطوح اخل�شبية بطريقة �شحيحة. -
ُيثبت امل�شامري بقطعة خ�شبية با�شتخدام ال�شاكو�س؛ مراعًيا عنا�ر ال�شالمة العامة. -
ُي�شكل زاوية خ�شبية قائمة من قطعتني بطريقة �شحيحة. -
ُيقدر مهنة النجارة . -

النتاجات اخلا�سة

ح�شتانعدد احل�ص�س العدد اليدوية امل�ستخدمة يف اأعمال النجارة )2( الدر�س الأول

زاوية خ�شبية قائمة الزاوية، زاوية �شبه قائمة، من�شار يدوي، مف�شالت، زاوية قائمة، �شبط ا�شتواء ال�شطوح، 
تعامد احلواف.

املفاهيم وامل�سطلحات

مراعاة ال�شالمة العامة عند التعامل مع الأدوات. -
ارتداء القفازات اخلا�شة باأعمال النجارة يف اأثناء العمل. -

اإجراءات ال�سالمة العامة

إستراتيجيات التدريس وإدارة الصف

اإ�سرتاتيجية العمل التعاوين، العمل اجلماعي التعاوين
1- جتهيز املواد والأدوات الالزمة للن�شاط يف م�شغل الرتبية املهنية.
2- عر�س الطريقة ال�شحيحة لتنفيذ الن�شاط )11-1( اأمام الطلبة.

3- تكليف الطلبة بتنفيذ الن�شاط ب�شكل جمموعات، وتذكريهم باأمور ال�شالمة العامة، ومناق�شتهم مبعايري 
تقييم الأداء.

اإ�سرتاتيجية التدري�ص عن طريق الأن�سطة
1- عر�س الطريقة ال�شحيحة لتنفيذ التمرين )11-1( اأمام الطلبة.

2- تكليف الطلبة بتنفيذ التمرين )11-1( ب�شكل جمموعات، وتذكريهم باأمور ال�شالمة العامة، ومناق�شتهم 
مبعايري تقييم الأداء.

3- متابعة اأداء الطلبة، وتقدمي امل�شاعدة كلما لزم الأمر، وتقييم اأدائهم.
4- عر�س الطريقة ال�شحيحة لتنفيذ الن�شاط )11-3( اأمام الطلبة.
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5- تكليف الطلبة تنفيذ الن�شاط ب�شكل جمموعات، وتذكريهم باأمور ال�شالمة العامة، ومناق�شتهم مبعايري 
تقييم الأداء.

6- متابعة اأداء الطلبة وتقدمي امل�شاعدة كلما لزم الأمر، وتقييم اأدائهم.
7- تنظيف الطلبة الأدوات وامل�شغل، واإعادة الأدوات اإلى اأماكنها ال�شحيحة.

ن�ساط )11-1( يف ال�سفحة )104(: فارة التنعيم يف م�سح ال�سطوح اخل�سبية.
ل ميكن ا�شتخدام الفارة بيد واحدة. -
الناعم  - امللم�س  نتوءات خ�شبية ولن نح�شل على  لو كانت عملية امل�شح بعك�س اجتاه الألياف؛ �شتظهر 

املطلوب.

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

اأو املعدن، ا�شمه ال�شائع ميزان ماء، وي�شتخدم ل�شبط ا�شتواء الأ�شطح  امليزان الكحويل ي�شنع من اخل�شب 
اأفقيًّا وراأ�شيًّا اأو يف م�شتوى مائل بزاوية )45( درجة.

معلومات اإ�سافية

عدم التمييز بني اأدوات النجارة املختلفة، ما يوؤدي اإلى �شوء ا�شتخدام الأدوات. �
ا�شتعمال العدد بطريقة غري �شحيحة. �

اأخطاء �سائعة

التكامل الأفقي

التكامل الراأ�سي 

كتاب الرتبية املهنية، ال�شف ال�شاد�س، النجارة. -

للمعلم
براين بورتر ودني�س ماجوير، مو�سوعة التدريب العملي يف النجارة، دار الفاروق، 2010م. -
محمد النجار، النجارة العامة وطرق حفظ وت�سنيع الأثاث، ط )3(، دار املعارف، القاهرة، م�ر، 1989م. -

للطالب
محمد عيد، علم الأ�سغال اليدوية، ط )1(، من�شورات جامعة القد�س املفتوحة، عمان، الأردن، 1996م. -

م�سادر التعلم
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إجابات أسئلة الدرس

ا لكل منهما. 1- عدد اثنتني من اأدوات القيا�ص امل�ستخدمة يف اأعمال النجارة، واذكر ا�ستخداماًا واحداً
اأ   - املرت املعدين: ي�شتخدم يف القيا�س املبا�ر. 

ب- ال�سنكار: ي�شتخدم يف و�شع اإ�شارات على �شطح القطع اخل�شبية.
2- فيَم يُ�ستخدم الدقماق؟ وهل يجوز الطرق به على امل�سامري؟

ي�شتعمل الدقماق للطرق على امل�شغولت عند تركيبها اأو فكها، اأو للطرق على بع�س الأدوات.
ول ي�شتخدم يف الطرق على الأجزاء املعدنية اأو امل�شامري.

3- عدد اأنواع املفكات امل�ستخدمة يف اأعمال النجارة.
املفك العادي واملفك امل�شلب.

ا لكل من الزاوية القائمة، وفارة التنعيم. 4- اذكر ا�ستعمالاً واحداً
الزاوية القائمة: ت�شتخدم يف �شبط ا�شتواء ال�شطوح وتعامد احلواف معها.

فارة التنعيم: ت�شتخدم يف تنعيم ال�شطوح اخل�شبية.
5- املأ الفراغ با�سم الأداة املنا�سبة يف ما ياأتي:

اأراد معلم الرتبية املهنية وطلبة ال�شف اخلام�س الأ�شا�شي، اإ�شالح بع�س الكرا�شي يف املدر�شة، فطلب اإليهم 
على  امل�شامري  لدق  املخلبي  ال�ساكو�ص  اإح�شار  ثم  للمقاعد،  املنا�شبة  القيا�شات  لتدوين  املعدين  املرت  اإح�شار 
اخل�شب، وحني لحظ املعلم وجود زيادة يف طول القطعة اخل�شبية، ق�س ما زاد با�شتخدام من�سار التم�ساح، 
وبعد جتهيز املقعد ا�شتكى اأحد الطلبة من خ�شونة ال�شطح؛ فاأح�ر اأحد الطلبة  فارة التنعيم لتنعيم ال�شطح.
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اإ�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء. �
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.	•
املوقف التقوميي: تقييم اأداء الطلبة يف اأثناء عمل زاوية خ�شبية قائمة الزاوية.	•

إستراتيجيات التقويم وأدواته

موؤ�رش الأداءالرقم
م�ستوى الأداء

ممتاز
5

ا جيد جدًّ
4

جيد
3

متو�سط
2

مقبول
1

ُيراع��ي متطلب��ات ال�شحة وال�شالم��ة العامة قبل 1
البدء بالعمل.

ُيجهز املواد والأدوات الالزمة للعمل.2
يح�ر قطعتني خ�شبيتني بالأبعاد املحددة.3

ين���ر القطعت��ني اخل�شبيت��ني باملن�ش��ار، مراعًي��ا 4
ال�شتخدام ال�شحيح له.

يجم��ع القطعت��ني ويثبتهم��ا بو�شاط��ة امل�شام��ري 5
بالطرق عليهما بال�شاكو�س.

يتاأك��د من تعام��د الزاوي��ة اخل�شبي��ة؛ با�شتخدام 6
الزاوية القائمة.

ُينظ��ف الأدوات التي ا�شتخدمه��ا، ويعيدها اإلى 7
مكانها املخ�ش�س.
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ت:) 7 - 41(.
ت الأولية .                         عدد الدرو�ص: )3( درو�ص.                                     ال�سفحا

ف: اخلام�ص.                                            عنوان الوحدة: - الإ�سعافا
ال�س

ت اليدوية الزراعية.
- الأدوا

ى
تحليل المحتو

التربية المهنية

ت
املفردا

ت
املفاهيم وامل�سطلحا

الأفكار واحلقائق
ت

القيم والجتاها
الأ�سئلة

الو�سائل والأن�سطة

- 
ف.

 -امل�شع
ث.

 -حاد
ت.

 -م�شاعفا
ف.

 -النز
 -معقمة.

ف.
 -الإ�شعا

ت الري. 
 - قنوا

 -املجرفة.
 -اجلذرية.

اأر�س زراعية.

- 
ف الأويل.

 -الإ�شعا
 -الغ�ش�س.

ف.
 -النز

ف.
 -الرعا

 -الك�شور.
 -احلروق الب�شيطة.

ت.
 -�شمادا

 -املحاليل الطبية.
 -امل�شط.

 -املنكا�س.
 -العزق.
 -القفة.

ت العجل.
 -العربة ذا

 -احلقر ال�شطحي.
ب الرتبة.

تقلي

- 
ف ينتج عن �شدمة 

ف الأن
نزي

 -خارجية اأو ارتفاع �شغط الدم.
ت 

ب اأن تبقى حقيبة الإ�شعافا
يج

الأولي��ة، بعي��دة ع��ن متن��اول 
 -الأطفال.

عملية نك�س الرتبة حول النباتات 
وتهويته��ا واإزال��ة الأع�ش���اب 

ف بالعزق.
 -تعر

يعمل امل�شط على اإزالة احلجارة 
والكتل الرتابية.

- 
 -يعتني ب�شحته.

ي��ع��ي اأه��م��ي��ة 
 -الثقافة ال�شحية.
على 

املحافظة 
 -البيئة.

ب الزراعة 
ح

 
والعمل بها.

- 
 -�شفحة )16(.

�ش��ف��ح��ة 
.)26/25(- 

�شفحة )40(

- 
 -الدرو�س املحو�شبة.

 -اأوراق العمل.
 -الو�شائل التعليمية.

 -دليل املعلم.
الل��وح والط��با�ش��ري 

 -امللونة.
الأن�شط��ة الإث��رائي��ة 

 -والعالجية.
ت 

 -�شبكة الإنرتن
املكتبة املدر�شية.
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ت:) 42 - 76(.
ت.                           عدد الدرو�ص:)3( درو�ص.                                           ال�سفحا

ف: اخلام�ص.                                           عنوان الوحدة: - تكثري النباتا
ال�س

- العناية بامللب�ص.

ت
املفردا

ت
املفاهيم وامل�سطلحا

الأفكار واحلقائق
ت

القيم والجتاها
الأ�سئلة

الو�سائل والأن�سطة

- 
 -التكثري.
 -العقل.

 -الأتالم.
 -الأوتاد.

 -القّنار.
 -اجلالدوليا.

ف.
 -الرفو

 -طي املالب�س.
ت.

 -عالقا
املالب�س ال�شوفية.

- 
 -التكثري البذري.

ت الزينة.
 -نباتا

 -املحا�شيل احلقلية.
 -التكثري اخل�ري.

 -العقل الورقية.
 -العقل ال�شاقية.

 -الرتقيد الأر�شي.
 -التطعيم.

 -الأب�شال.
ت.

 -الدرنا
 -املبيد الفطري.

ف العلوية.
 -الأرف

ف ال�شفلية.
 -الأرف

 -اخلزانة.
 -املالب�س ال�شوفية.
املالب�س الداخلية.

- 
ي��ع��د ال��ق��م��ح وال��ع��د���س من 

 -املحا�شيل احلقلية.
ب والي���ا�شم��ني 

يتكاث��ر الع��ن��
 -بالرتقيد.

تزرع البذور عادة على عمق 
ف طولها.

 -يعادل )2-3( اأ�شعا
ي�شتخدم املبيد للحد من تاأثري 

 -اآفة ما.
ي��ح��ت��وي اجل���زء الأخ�����ر يف 
البطاطا على مادة ال�شولنني 

 -ال�شامة.
يف اخل��زان��ة 

ب امل��الب�����س 
ترتي

 -ي�شهل ا�شتخدامها.
حتفظ املالب�س ال�شوفية مطوية 
يف اأكيا�س من النايلون ول تعلق.

- 
 -روح التعاون.

ي���ع���ي اأه��م��ي��ة 
 -الدقة.

ب   
ال�����رتت�����ي�����

والنظافة. 

- 
 -�شفحة )53، 54(.

 -�شفحة )61(.
�شفحة )74(.

- 
 -الدرو�س املحو�شبة.

 -اأوراق العمل.
 -الو�شائل التعليمية.

 -دليل املعلم.
الل��وح والط��با�ش��ري 

 -امللونة.
الأن�شط��ة الإث��رائي��ة 

 -والعالجية.
ت .

 -�شبكة الإنرتن
املكتبة املدر�شية.

ى
تحليل المحتو

التربية المهنية
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ت: )77 - 111(.
ف: اخلام�ص.                                 عنوان الوحدة: - التعامل مع الأجهزة الكهربائية.                عدد الدرو�ص : )3( درو�ص.                                ال�سفحا

ال�س
- حت�سري الطعام.

ت
املفردا

ت
املفاهيم وامل�سطلحا

الأفكار واحلقائق
ت

القيم والجتاها
الأ�سئلة

الو�سائل والأن�سطة

- 
 -املكن�شة.

 -اخلرطوم.
 -الواط.

 -القاب�س.
 -القفاز.

 -كي�س الغبار.
 -ال�شطائر.

 -اخلبز الأبي�س.
 -اخلبز الأ�شمر.

ت.
 -احل�شوا
 -الربغر.

 -املطبوخة امل�شنعة.
ال�شلطة.

- 
 -املكن�شة الكهربائية.

 -الكرا�شي املنجدة.
 -كي�س الغبار.

 -اخلرطوم.
 -مواد الدهن.

 -الق�رة.
 -اخلبز الأبي�س.

 -ال�شطائر ال�شاخنة.
 -ال�شلطة اليونانية.

�شلطة التبولة.

- 
يف املكن�شة 

يفرغ كي�س الغبار 
ف.

 -الكهربائية عندما ي�شل الن�ش
ت دليل ال�ركة؛ 

ق��راءة تعليما
ي�شاعد على ا�شتخدام املكن�شة 

 -ب�شكل �شليم.
تتك��ون ال�شط��رية م��ن اخلب��ز 

ت.
 -واحل�شوا

ب 
ف ع�شري الليمون لإك�شا

ي�شا
ت الطعم احلام�س.

ال�شلطا

- 
النظافة 

ب 
ح��

ب.
 -والرتتي

غ�شل الأي���دي 
ف.

 -بعد التنظي
ب 

ت��ن��م��ي��ة ح��
 -النظافة.

اله����ت����م����ام 
ب���ال���ت���غ���ذي���ة 

ال�شحية.

- 
 -�شفحة )86(.
�شفحة )98(.

- 
�شفحة )110/109(.

- 
 -الدرو�س املحو�شبة.

 -اأوراق العمل.
 -الو�شائل التعليمية.

 -دليل املعلم.
الل��وح والط��با�ش��ري 

 -امللونة.
الأن�شط��ة الإث��رائي��ة 

 -والعالجية.
ت.

 -�شبكة الإنرتن
املكتبة املدر�شية.

ى
تحليل المحتو

التربية المهنية
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ف ال�شاد�س: نظافة املنزل ومحتوياته           التكامل الأفقي: كتاب اللغة العربية، من املخرتعات احلديثة                   
التعلم القبلي: .......                التكامل الراأ�سي: ال�ش

عدد احل�س�ص: )4( التاريخ من:   / 11   اإلى :   / 11 

س
طــة در

عينة خ
جهزة الكهربائية

لأ
حدة: التعامل مع ا

عنوان الو
عنوان الدر�س: املكن�صة الكهربائية

خلام�س
ف: ا

رتبية املهنية/ ال�ص
ث: ال

ح
املب

الرقم
ت العامة

النتاجا
املواد والتجهيزات 

)م�سادر التعلم(
ا�سرتاتيجيات 

التدري�ص
التقويـم

التنفيذ
ال�سرتاتيجيات

ت
الأدوا

ت
الإجراءا

الزمن

1
ف طريقة ا�شتخدام املكن�شة الكهربائية.

يتعر
دليل املعلم

الكتاب املدر�شي
اللوح والطبا�شري

ت
الإنرتن

اأوراق عمل

التدري�س 
املبا�ر
التعلم 
التعاوين

التدري�س 
عن طريق 
الأن�شطة

التقومي املعتمد 
على الأداء
الورقة 
والقلم

املالحظة
التوا�شل

�شلم تقدير 
عددي

قائمة ر�شد

التمهيد للدر�س.
ال�رح واملناق�شة.

2
ي�شتخدم املكن�شة الكهربائية يف املنزل.

طرح الأ�شئلة على الطلبة.
تق�شيم الطلبة الى جمموعات عمل متوافقة.

3
ي��درك اأهمي��ة املكن�شة الكهربائي��ة يف توفري 

ت واجلهد.
الوق

توزيع املواد والأدوات الالزمة للعمل على الطلبة.
تنفيذ الأن�شطة الواردة يف الكتاب املدر�شي.

4
يتعامل مع املكن�شة الكهربائية بطريقة اآمنة.

تلخي�س النقاط املهمة ثم كتابتها على اللوح.
5

ت ال�شحة وال�شالمة العامة.
يتبع تعليما

ف الطلبة حل اأ�شئلة الدر�س.
تكلي

التاأمل الذاتي:
اأ�شعر بالر�شا عن: ............... .....................................
.....................................................................
ت التي واجهتني: ............... .............................

 التحديا
.....................................................................
ت للتح�شني: ............... ...................................

مقرتحا
.......................................................

)جدول املتابعة اليومي(

اليوم والتاريخ
ال�شعبة

احل�شة
النتاجات املتحققة

ب البيتي
الواج

ف )حقيبة( لالأن�شطة جميعها واأوراق العمل واأدوات التقومي التي اأ�شتخدمها لتنفيذ الدر�س.
ملحوظة: اأحتفظ مبل

اأعداد املعلمني 1( ................. 2( ................. 3( .................
مـديــر املدر�ســة/ ال�سم والتوقيع:.............. التاريخ:.../ ..../....
امل�رشف الرتبوي/ ال�سم والتوقيع:.............. التاريخ:.../ ..../....
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مديرية الرتبية والتعليم .................. 
                                                     امتحان نهاية الف�سل الدرا�سي الأول                                     املدر�سة:.........
املبحث: الرتبية املهنية.                                                                                                                        اليـــوم:...........
 ال�سف: اخلام�ص.                                                                                                                                التاريخ:...........
 ال�ســم: ..................                                                                                                       الــزمن: �ساعة واحدة

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ملحوظة: اأجب عن جميع الأ�شئلة على الورقة نف�شها، علًما باأن عددها )3( وعدد ال�شفحات )2(.
ال�سوؤال الأول:                                                                                                                                         )10 علمات(

( اإزاء العبارة ال�شحيحة، واإ�شارة ) � ( اإزاء العبارة غري ال�شحيحة يف ما ياأتي: �شع اإ�شارة )
للحفاظ  بامل�شاب  للعناية  تقدم  اأن  يجب  التي  ال�ريعة،  الأولية  الجراءات  هي  الأولية  الإ�شعافات   -1

علىحياته )             (.
2- ي�شتخدم امل�شط الزراعي يف نك�س الرتبة حول النباتات )             (.
3- ل يجوز الحتفاظ باملالب�س املت�شخة يف خزانة املالب�س )             (.

4- من اأنواع ال�شطائر ال�شاخنة �شطرية البي�س امل�شلوق )             (.
5- تعد العقل من اأمثلة التكثري غري البذري )             (.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ال�سوؤال الثاين:                                                                                                                                               )20 علمة(
اأكمل الفراغات يف ما ياأتي:

1- ي�شتخدم يف قيا�س درجة احلرارة عن طريق الفم اأو ال�رج اأو حتت الإبط ..................
2- التكثري البذري هو ................................................................
3- من الأمثلة على النباتات التي تتكاثر بالأب�شال ................... و ...................

4- الطبق الذي يتكون من الكثري من البقدون�س املفروم والربغل والبندورة وزيت الزيتون وامللح هو طبق 
..................

منوذج امتحان نهائي
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5- من فوائد ا�شتخدام املكن�شة الكهربائية:
اأ   - .....................................
ب- .....................................

6- يعرف الرعاف باأنه ......................................................................

7- من اأدوات الزراعة ................... و .................................................
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ال�سوؤال الثالث:                                                                                                                                         )10 علمات(
اأجب عن الآتي:

اأ   - اذكر اأربًعا من ال�شفات التي تتوافر يف ال�شخ�س امل�شعف.
ح طريقة النك�س حول الأ�شجار. ب- و�شّ

ج�- بنّي طريقة اإعداد �شطرية اجلبنة.

انتهت الأ�شئلة
كل اأمنيات النجاح لكم
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