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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة

 احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد،    
ُتعل ِّقة بتطوير املناهج الدراسية؛ بُ ْغي      

ة  حتقيق التعليم النوعي فانطالقًا من الرؤية امللكية السامية، تستمر وزارة الرتبية والتعليم يف أداء رسالتها امل
ُتعل ِّمني على قدٍر من الكفاءة يف املهارات األساس

تمي ِّز على حنٍو ُيالئِّم حاجات الطلبة، وإعداد جيل من امل
ُ
ية الالزمة للتكيُّف مع متطلَّبات امل

نهم وأُمَّتهم، احلياة العصرية وحتد ايهتا، ُمزوَّدين مبعارف ومهارات وقِّي م تساعد على بناء شخصياهتم بصورة متوازنة سليمة؛ ليكونوا منتمني إىل وط
اإلفادة من املعرفة واالقتصاد والتكنولوجيا يف ممارسات وقادرين على بناء عالقات إنسانية يف إطار من التعاون واالنفتاح على العاَل ، فضاًل عن 

 ُتسهِّم يف حتسني نوعية احلياة؛ ما يعود ابلفائدة على أنفسهم وجمتمعهم.     
فرة، تواروعي يف أتليف هذا الدليل الفروق الفردية بني الطلبة، وذلك بتنويع األنشطة واألمثلة مبا يتالءم مع قدراهتم املختلفة واإلمكاانت امل 

ُتعل ِّقة ابلتفكري اإلبداعي، واختيار املوضوعات حبيث تكون أقرب إىل الواقع احليايت اليومي للطلبة؛ ما يُ 
إىل العمل  ف ِّزهموالرتكيز على اجلوانب امل

 التعاوين.

أهداف الدروس، وتوضيح احملتوى  على كثري من األمثلة التوضيحية واألنشطة والتطبيقات العملية اليت ُتسهِّم يف حتقيقالدليل وقد اشتمل     
والعشوائية؛ بُ ْغي ة  بفاعلية. وللُمعل ِّم أن جيتهد يف توضيح األفكار، وتطبيق األنشطة و فق خطوات ُُمدَّدة ُمنظَّمة مرتابطة األجزاء خالية من االرجتال 

اانهتا، واختيار الطرائق اليت تساعد على رسم أفضل املمارسات حتقيق األهداف اجلزئية للمادة مبا يتالءم مع ظروف البيئة التعليمية التعلُّمية وإمك
 وحتديدها لتنفيذ الدروس وتقييمها.

ؤلَّف أهدافه املنشو 
ُ
 دة.ختاًما، فإننا ندعو هللا العلي القدير أن نكون قد ُوف ِّْقنا يف تقدمي ما هو مناسب ومفيد، وأن ُيق ِّق هذا امل

 

 وهللا ويل التوفيق
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 األول الفصل/  الوحدات والدروس وفق عدد احلصص املقررةتوزيع 

 عدد احلصص الدرس الوحدة

الوحدة األوىل: النظافة والتغذية يف  
 مرحلة اليافعني

 2 الدرس األول: النظافة يف مرحلة اليافعني

 2 الدرس الثاين: التغذية يف مرحلة اليافعني

 2 املنزلالدرس األول: التصميم الداخلي يف  الوحدة الثانية: التصميم الداخلي

 2 الدرس الثاين: مبادئ التصميم الداخلي

 3 الدرس األول: رسم املساقط الوحدة الثالثة: الرسم اهلندسي

 3 الدرس الثاين: رسم املنظور

 2 الدرس األول: وسائل التدفئة املنزلية   الوحدة الرابعة: التدفئة املنزلية

 2 الثاين: التعامل مع وسائل التدفئة املنزليةالدرس 

 4 الدرس األول: الشركات الوحدة اخلامسة: االستثمار

 2 الدرس األول: احلرف التقليدية األردنية الوحدة السادسة: احلرف التقليدية

 2 الدرس الثاين: احلرف التقليدية وطرائق تسويق منتجاهتا

 الوحدة السابعة: العناية ابألشجار
 املثمرة

 2 الدرس األول: تقليم األشجار املثمرة

 2 الدرس الثاين: تسميد األشجار املثمرة وريها

 30 جمموع احلصص
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 الثاين الفصل/  توزيع الوحدات والدروس وفق عدد احلصص املقررة

 عدد احلصص الدرس الوحدة

 الوحدة الثامنة: األشجار احلرجية 

 واألشجار املثمرة

 3 األشجار احلرجية الدرس األول:

 3 الدرس الثاين: األشجار املثمرة

 4 الدرس األول: احلرائق املنزلية الوحدة التاسعة: األمن والسالمة يف املنزل

 4 الدرس األول: التوصيالت الكهرابئية الوحدة العاشرة: التمديدات الكهرابئية املنزلية

 4 األول: السالمة املروريةالدرس  احلادية عشرة: التوعية املرورية الوحدة

الوحدة الثانية عشرة: اخلدمات البنكية 
 اإللكرتونية

 2 الدرس األول: جهاز الصراف اآليل

 2 الدرس األول: تسويق األماكن السياحية الوحدة الثالثة عشرة: التسويق السياحي

 2 الدرس األول: أشغال اخلرز الوحدة الرابعة عشرة: أشغال يدوية

 6 الثاين: طرائق أشغال اخلرزالدرس 

 30 جمموع احلصص
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 مفردات الدليل

 قدَّم فيه مادة عن طريق توجيه األسئلة.املعلم، تُ  ندرس مصمم وموجه مالتدريس املباشر:  -

عمل الطلبة ضمن جمموعات؛ ملساعدة بعضهم على التعلم؛ بغية حتقيق هدف مشرتك، أو أداء واجب ما،  التعلم التعاوين: -
 من األدوار داخل اجملموعة. كثريًاعلى أن يبدي كل طالب مسؤولية يف التعلم، وأن يتوىل  

ات وفرزها واختبارها؛ بغية نشاط ذهين عملي للتحكم على صحة رأي أو اعتقاد، عن طريق حتليل املعلوم التفكري الناقد: -
 التمييز بني األفكار اإلجيابية واألفكار السلبية.

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

طريق استخدام مهارات واجتاهات؛ لتنظيم ، يتحمل فيه الطلبة مسؤولية تعلمهم، عن امنط من التعلم املوجه ذاتي   االستقصاء: -
  إىل توليد معلومات جديدة.املعلومات وتقوميها، وصواًل 

 واجتاهات(، وتعدُّ  ومهارات،)معارف،  وتتميز بشموليتها وتنوعهايتوقع أن يققها الطلبة،  ةنتاجات خاصنتاجات التعلم:  -
ية للمنهاج، وتسهم يف تصميم مناذج املواقف التعليمية املناسبة، واختيار ا للمعلم؛ إذ يبين عليها احملتوى، ومتثل ركيزة أساسمرجعً 

 التدريس، وبناء أدوات التدريس املناسبة هلا. إسرتاتيجيات

اإلرشادات، واالحتياطات اخلاصة ابألمان والسالمة، اليت جيب مراعاهتا عند تنفيذ املوقف إجراءات السالمة العامة:  -
 التعليمي.

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

إىل املعلم والطالب، وهي هتدف إىل إاثرة  ةموجزة، ذات عالقة ابحملتوى، موجهمعلومات إثرائية ضرورية معلومات إضافية:  -
ملعلم ابحملتوى؛ بقصد إرشاده عرب استخدام مصادر تعليمية أخرى دافعية الطالب ومساعدته على التعلم، وإىل إثراء معارف ا

 متنوعة.

 املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق النتاجات اخلاصة.عدد احلصص:  -
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املعلم أو الطلبة لتقومي املوقف التعليمي، وقياس يؤديها اخلطوات واإلجراءات املنظمة اليت  التقومي وأدواته: إسرتاتيجيات -
 ؛مناذج أخرى مشاهبة نتاجات، وهي عملية مستمرة يف أثناء تنفيذ املوقف التعليمي، وميكن تطويرها، أو بناءمدى حتقيق ال

 ليجري تطبيقها ابلتكامل مع إجراءات إدارة الصف.

التكامل الرأسي يعين ربط املفهوم مبفاهيم أخرى ضمن مستوايت املبحث نفسه، أما التكامل الرأسي والتكامل األفقي:  -
 التكامل األفقي فيعين ربط املبحث ابملباحث األخرى.

 حتقيق ميكن للطالب واملعلم الرجوع إليها؛ لزايدة معلوماهتما وخرباهتما، واإلسهام يف ةمصادر تعليميمصادر التعلم:  -
 . ، وموسوعات، ومواقع إلكرتونية يف شبكة اإلنرتنت، وزايرات ميدانية، وغري ذلكاالنتاجات، وهي تشمل كتبً 
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 التغذية يف مرحلة اليافعني الوحدة األوىل: النظافة و 

 حصتان عدد احلصص:      الدرس األول: النظافة يف مرحلة اليافعني

 النتاجات اخلاصة

 ف مرحلة اليافعني. عر ِّ ي -

 اليافعني.  ةحاحملافظة على صيف  الشخصية نظافةاليعي أمهية  -

 ينظف اجلسم بطريقة صحيحة. -

 . يغسل شعر الرأس بطريقة صحيحة -

 ف بعض مستحضرات العناية ابلنظافة الشخصية. يتعرَّ  -

 السالمة العامة عند العناية جبسمه. يراعي متطلبات الصحة و  -

 املفاهيم واملصطلحات: 
  .الشباب ح ب ،بصيالت الشعر ،مستحضرات العناية ابلنظافة الشخصية ،مرحلة اليافعني، النظافة الشخصية

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

. لال امنعً  ؛يف احلمام مناسب ذاءحرتداء ااحلرص على   -  نزالقِّ

 .ستحمام بشكل منتظماالغسل اليدين والوجه و احلرص على  -

 .ألنه قد يدفع املادة الصمغية إىل الداخل ؛طن يف تنظيف األذنينبغي عدم استخدام أعواد الق -

 . للعناية ابجلسم املستحضرات الطبيعية احلرص على استخدام -
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 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 (قصائد الشجرة) التعلم النشط إسرتاتيجية

 . بشكل مناسب الطلبة إىل جمموعاتاملعلم وزع ي-1

 :كما هو موضح يف الشكل اآليت؛  تيةاآلل جمموعة حتضري ورقة وقلم، مث رسم املستطيالت إىل كيطلب  -2

 

 
 

     
   

                   
 

 
 

 

 اليافعني( يف املستطيل األول.  مرحلةكل جمموعة تدوين مفهوم)  إىل  املعلم طلبي-3

 اليافعني يف املستطيل الثاين.  مرحلةل جمموعة تدوين كلمتني تصفان مفهوم إىل ك املعلم يطلب4

 اليافعني يف املستطيل الثالث.  مرحلةكل جمموعه تدوين ثالثة أفعال ترتبط مبفهوم   إىل املعلم طلبي-5

 مرحلةكل جمموعة تدوين مجلة تتكون من أربعة كلمات فقط، و تعرب عن مفهوم إىل   املعلم طلبي -6
 اليافعني يف املستطيل الرابع. 

 اليافعني يف املستطيل اخلامس.  مرحلةكل جمموعة تدوين كلمة واحدة تلخص مفهوم إىل   املعلم طلبي -7

مث كتابة  ،اليافعني مرحلةالستنتاج مفهوم  ؛أفراد كل جمموعة النتائج اليت توصلوا إليها املعلم ناقشي -8
 . اإلجابة الصحيحة على اللوح
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 ( بطاقات املعلومات)التعلم النشط إسرتاتيجية

 الطلبة إىل جمموعات. املعلم  وزع ي 1-

 على كل جمموعة ورقة بيضاء.  املعلم وزعي -2

يف  تبني أمهية النظافة الشخصية ؛إىل أفراد كل جمموعة أن يكتبوا يف مخس دقائق فقرة املعلم طلبي -3
 .احملافظة على صحة اليافعني

 اجملموعات إىل تبادل األوراق يف ما بينها.  املعلم وجهي -4

  .امث إضافة ما تراه مناسبً  ،على ما دونته اجملموعات األخرى إىل كل جمموعة االطالع املعلم يطلب -5

اجملموعات على كل كل اجملموعات إىل استكمال تبادل األوراق يف ما بينها، حبيث تطلع   املعلم وجهي -6
 ورقة.

ضافته اجملموعات األخرى خبصوص أمهية النظافة أإىل أفراد كل جمموعة االطالع على ما  املعلم طلبي -7
 . يف احملافظة على صحة اليافعني الشخصية

 . من قبل أحد الطلبة مث كتابتها على اللوح ،الطلبة يف أهم ما توصلوا إليه املعلم ناقشي -8

 التدريس املباشر)البطاقات اخلاطفة( إسرتاتيجية

 . ت النظافة الشخصية أمام الطلبةأو بطاقات خاطفة ملهارا اصورً املعلم عرض ي -1

 مثل:  على الطلبةأسئلة املعلم  يطرح -2

 ؟ما أهم مهارات النظافة الشخصية للمحافظة على صحة اليافعني -

 ؟افظة على مهارات النظافة الشخصيةما أمهية احمل -

 ؟ابجلسمالصحيحة يف كيفية العناية ما الطريقة  -

 للتوصل إىل إجابة صحيحة موحدة. مناقشة مجاعية  إجراء مث ،إلجابة عنهاويرتك اجملال هلم اب  

 دوين ما توصلوا إليه يف سجلهم اخلاص. تالطلبة  املعلم فيكل -3

منها مترين و  ،ظافة الشخصيةتأمل يف مهارات النإىل الرجوع للكتاب املدرسي إىل الالطلبة  املعلم هيوج -4
وتطبيق خطوات  ومناقشته للتوصل إىل فهم صحيح موحد الرأس بطريقة صحيحة شعر، ملهارة غسل (1-1)
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 . هذا التمرين أمام الطلبة

 ( ر، انقش، شاركفك   ) التعلم النشط إسرتاتيجية

 ب الشباب. كل طالب أن يفكر يف أهم النصائح للوقاية من ح    إىلاملعلم طلب ي -1

 كل طالب إىل مناقشة زميله يف ما توصل إليه. املعلم   وجه ي -2

 إىل كل ثنائي أن يشاركا الزمالء يف ما يتوصالن إليه. املعلم  طلبي -3

 . مث كتابتها على اللوح ،ق الوقاية منهاائب الشباب وطر الطلبة يف مفهوم ح   املعلم ناقشي-4
 

 

 معلومات إضافية 

اليت استخدمها النيب  ،من جذور أو أغصان شجرة األراكذ السواك أداة طبيعية لتنظيف األسنان يؤخ -
الكرمي ُممد صلى هللا عليه وسلم. وأثبتت الدراسات العلمية أن السواك ميتلك خواص مضادة للبكترياي 

 والفطرايت والفريوسات والتسوس والبالك.

ر فريوس مت اكتشافه من ساللة  مرض معدٍ (: 19 -كوفيد )املستجد  كوروان فريوس  مرض   - يسببه آخِّ
املرض قل املرض للحيوان واإلنسان، وينت فريوسات كوروان وهي ساللة واسعة من الفريوسات اليت قد تسبب

 19-بشكل أساسي من شخص إىل آخر عن طريق الُقطريات الصغرية اليت يفرزها الشخص املصاب بكوفيد
 ،وللوقاية منه علينا احملافظة على غسل اليدين ابستمرار .يتكلممن أنفه أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو 

 وجتنب األماكن املزدمحة. ،وارتداء الكمامة

 يؤد ي إىل جفافإال أنه  ،مدار اليوم على يتغري   ال ثبات التسرية وتوفري ملعان ىعل يساعدواكس الشعر:  -
 .وإحلاق الضرر ببصيالت الشعر ،اخلصالت
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 األسئلة الواردة يف احملتوىإجاابت 

  (12 )صفحة فكر

 ما ضرر بقاء آاثر الصابون أو ) الشامبو( على الشعر إذا َل يشطف جيًدا؟  -

 ان هناك بقااي صابون؛ فإنه يضعف أطراف الشعر، ابإلضافة إىل هتيج فروة الرأس.كو  ،اإذا َل يشطف الشعر جيدً   

 

 أخطاء شائعة 

تناول الطعام مضر بصحة اجلسم ألن اجلسم يبدأ بتحويل معظم الدم إىل منطقة اجلهاز االستحمام مباشرة بعد  -
إىل فقدان  فضيوهذا بدوره ي ،ا يؤدي إىل ضعف كمية الدم الواصلة للدماغ؛ ممي ليساعد يف إمتام عملية اهلضماهلض

 الوعي أثناء االستحمام. 

 وضع األصبع أو أداة يف األنف عند تنظيفه.  -

 . بشكل منحنٍ األظافر عند الزاويتني و قص  -

 العبث حبب الشباب.  -

 استخدام بعض مستحضرات العناية ابجللد دون وصفة طبية. -

 

 التكامل األفقي 

 التكامل الرأسي 

 كتاب الرتبية املهنية، الصف الرابع، العناية ابملظهر الشخصي.  -
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 مصادر التعلم

 للمعلم

 . www.unicef.org :اليونيسف ،للمدارس)النظافة الشخصية(  ملف -

 استضافة طبيب املركز الصحي اجملاور للمدرسة للحديث عن اآلاثر اإلجيابية للمحافظة على النظافة الشخصية. -

 للطالب

 . www.moh.gov.joوموقعها اإللكرتوين:  وزارة الصحة األردنيةصادرة عن  نشرات تثقيفية -

 زايرة أحد املراكز الصحية لالطالع على األمراض الناجتة عن إمهال احملافظة على النظافة الشخصية. -

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/
http://www.moh.gov.jo/
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 ورقة عمل

 النظافة يف مرحلة اليافعني

 أعد ترتيب خطوات الغسل اآلتية ترتيًبا صحيًحا: ؛تمرين غسل شعر الرأس بطريقة صحيحةل تكبعد دراس

 اخلطوات مرتبة ترتيًبا صحيًحا اخلطوات غري مرتبة

 ،على راحة يدك )الشامبو( ضع كمية مناسبة من
مث دلك فروة الرأس أبطراف األصابع يف حركة 

 دائرية.

 

  فه من أثر الصابون.ونظ ِّ  ،اغسل شعرك ابملاء

 

الالزمة قبل البدء بعملية ز املواد واألدوات جه ِّ 
 غسل الشعر.

 

  ف شعرك ابستخدام منشفة قطنية نظيفة برفق.جف ِّ 

 

  ابملاء الدافئ. ل الشعر أواًل بل ِّ 

 

  ط شعرك ابستخدام الفرشاة أو املشط بلطف.مش ِّ 
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 إجاابت أسئلة الدرس 

 ح مفهوم مرحلة اليافعني. وض    - 1 

هي مرحلة عمرية تتوسط مرحليت الطفولة والرشد، ومتتاز ابلتغريات السريعة يف مجيع جوانب منو الفرد اجلسمية والعقلية والنفسية 
 واالجتماعية. 

 :تتعامل مع كل من املشكالت اآلتيةكيف   - 2

 رائحة العرق املزعجة.  -أ

والعناية بنظافة املناطق  ،مع استخدام مزيل العرق املناسب ااالستحمام ابملاء الدافئ والصابون مرتني على األقل أسبوعي  
 . احلساسة

 تسوس األسنان.  -ب

بشكل  وقبل النوم واستخدام خيط األسنان، مع ضرورة مراجعة طبيب األسنان طعام وبعد كل وجبة،  مساءً ا و تنظيفها صباحً  
 . مناسب

 تشقق القدمني. -ج

 ي ملعاجلة التشقق. ابملاء والصابون، ووضع الكرمي املطر   اغسل القدمني يومي    

 حب الشباب.  -د

د تناول األغذية الصحية الغنية ابأللياف، واالبتعاو االهتمام ابلنظافة والغسل املستمر ابملاء والصابون مع عدم العبث ابحلبوب، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ة                                                                                                                            يف حال ظهور أي واألطعمة الدهنية، مع مراجعة طبيب اجللدية ،الغازية عن األغذية السريعة واملشروابت

 . دون استشارة الطبيبدم استخدام كرميات وأدوية معاجلة للبشرة عأيًضا  ،، واإلكثار من شرب املاءمشكالت

 اآلتية: لوكات   من الس  ل كاًل عل    - 3

 عدم العبث حبب الشباب الذي يظهر على اجلسم.  -أ 

 مضاعفات.  يدث لكي ال ترتك آاثرًا على الوجه أو
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 قص أظافر القدمني ابستقامة.  -ب 

 حىت ال ينمو الظفر حتت اللحم عند األطراف. 

 تدليك فروة الرأس عند غسل الشعر.  -ج 

 ألنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية.  

 لتنظيف األنف.  عدم استخدام أداة   -د 

 ضار ومنفِّ ر.  هذا التصرف ألنَّ  

 عد  د أربعة من األمور اليت تراعيها للمحافظة على أسنانك سليمة.  - 4

 بعد كل وجبة طعام. و ، مساءً ا و صباحً تنظيف األسنان ابلفرشاة واملعجون  -1

 استخدام خيط األسنان مرة يف اليوم.  - 2

 مراجعة طبيب األسنان ابنتظام مرتني على األقل يف السنة.  - 3

 . التقليل من تناول املشروابت الغازية – 4
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: املالحظة إسرتاتيجية 

  رصدأداة التقومي: قائمة 
  :ضمن جمموعات. عملهمأداء الطلبة يف أثناء تقومي املوقف التقوميي  

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال

  .1 يعمل بفاعلية ضمن اجملموعة.   

  .2 يشارك يف وضع األفكار.   

  .3 يعرب عن آرائه حبرية.   

  .4 يرتم وجهة نظر اآلخرين.   

  .5 يساعد زمالءه يف الفريق على حتقيق النتاج املطلوب.   

  .6 يتواصل مع اآلخرين إبجيابية.   

  .7 واضحة.و يستخدم لغة علمية صحيحة   

  .8 وثق املعلومات اليت مجعها يف سجل التعلم اخلاص به. ي  

 

 (0(   ال: )1: )نعم     
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  : النظافة والتغذية يف مرحلة اليافعنياألوىل الوحدة 

 عدد احلصص: حصتان           الدرس الثاين: التغذية يف مرحلة اليافعني
 

 النتاجات اخلاصة

 املتوازن. الصحي ف مفهوم الغذاءعر ِّ ي -

 .ة الغذاء املتوازن يف مرحلة اليافعنييبني أمهي -

 ف اجملموعات الغذائية وعناصرها.يتعرَّ  -

 العناصر الغذائية.يبني أهم املصادر الغذائية األساسية لبعض  -

 يعي املشكالت الغذائية يف مرحلة اليافعني. -

 يتعرف االحتياجات الغذائية ملرحلة اليافعني. -

 يقدم نصائح وإرشادات يف تغذية اليافعني.  -

 .تقليل من املشكالت الصحيةليقدر أمهية الغذاء الصحي املتوازن يف ا -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 أنيميا نقص احلديد. فقدان الشهية للطعام، السمنة، ،العناصر الغذائية ن،الغذاء الصحي املتواز 

 

 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 قبل األكل.غسل اخلضراوات والفواكه جيًدا جيب  -

 .وبعده غسل اليدين ابملاء والصابون قبل األكلاحلرص على  -

 والفواكه. عند استخدام السكني لتقطيع اخلضراواتاحلذر  -
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 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 األسئلة واألجوبة( ،العرض التوضيحيالتدريس املباشر) إسرتاتيجية 

 مث طرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ،الصحي املتوازن توضح الغذاء  بعرض صور للدرساملعلم د ميه -1

 ؟لإلنسانالعناصر الغذائية الضرورية ما للجسم؟  املتوازنالصحي أمهية الغذاء  تعرب هذه الصورة؟ ماعمَّ  -2

 الدرس احلايل ابلدرس السابق. املعلم ربطي -3

 ،أمهية التغذية يف مرحلة اليافعنيو  ،ومناقشتها لتعريف مفهوم الغذاء الصحي املتوازن ،الطلبة إجاابتاالستماع إىل  -4
 .الصحيحة على اللوحاإلجاابت تدوين  مث  ،والعناصر الغذائية ومصادرها

 (التعلم التعاوين اجلماعي) التعلم يف جمموعات إسرتاتيجية 
  .تعيني مقرر هلاجمموعة  مث الطلب إىل كل  ،جمموعات ثالثيقسم املعلم الطلبة إىل  -1

 اجملموعات بعرض مشكالت التغذية يف مرحلة اليافعني اليت تتضمن:تكليف  -2

 للتغلب عليها. الواجب اتباعها رشاداتاإل وما ،عن السمنة يف مرحلة اليافعني احلديث: األوىلجمموعة 

 .أعراضها وما ،عن فقدان الشهية للطعام يف مرحلة اليافعني احلديث: الثانية جمموعة

 رشادات للتغلب عليه.بعض اإلعن و  ،فقر الدم يف مرحلة اليافعني سبابأ عن احلديث: الثالثة جمموعة

 وكتابتها على اللوح.  ،وتلخيصها ،مناقشة نتائج اجملموعات -3
 

 معلومات إضافية 

 ،واجلنس ،عتمد على العمريمية الالزمة للفرد من كل جمموعة إن تقييم االحتياجات الغذائية وجمموع احلصص اليو  -
 والوضع الصحي له. ،والنشاط اجلسمي ،والوزن

 

 أخطاء شائعة

 واالكتفاء بوجبة واحدة خالل اليوم. ،بتناول الوجبات الغذائية ابنتظام نياليافععدم اهتمام  -
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 اإلكثار من الوجبات الغذائية السريعة واملشروابت الغازية ورقائق البطاطا املقلية. -
 

 مصادر التعلم

 للمعلم

 عمان: األردن. ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع موسوعة غذاء وتغذية الطفل.( . 2015مين)أ ،مزاهرة -

  .  www.moh.gov.joاإللكرتوين:   وزارة الصحة األردنيةزايرة موقع  -

 استضافة أحد املتخصصني ابلتغذية إلعطاء ُماضرة حول )التغذية الصحية يف مرحلة املراهقة(. -

 للطالب

 . www.jfda.joصادرة عن املؤسسة العامة للغذاء والدواء  ،تثقيفية حول الغذاء املتوازن وأمهيته راتنش -

 .منآغذاء ودواء  ضمانهدف املؤسسة املتعلق بزايرة املؤسسة العامة للغذاء والدواء لالطالع على  -
 

 التكامل األفقي

 التكامل الرأسي 

   الصحة والتغذية. ،الرتبية املهنية ،الصف الرابع  -

 

 

 

 

 

 

http://www.moh.gov.jo/
http://www.jfda.jo/


24 
 

 ورقة عمل

 التغذية يف مرحلة اليافعني

 :املصدر الغذائي املناسب أمام العنصر الغذائي يف اجلدول اآليت ، ألصقأمامك جمموعة من املصادر الغذائية األساسية

 صورة املصدر الغذائي العنصر الغذائي

  الكربوهيدرات

  حديد

  كالسيوم

  فيتامني ج
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 إجاابت أسئلة الدرس

 ح املقصود بكل مما أييت :وض   -1

ع الذي يتوي على مجيع العناصر الغذائية الالزمة للجسم من اجملموعات الغذائية املتنوعة، مهو الغذاء  الغذاء املتوازن: -
 التغذية. اختصاصيوصح هبا نالتقيد ابلنسب املقررة اليت ي

ق الضرر ابلصحة. ،يؤدي إىل زايدة يف الوزن ،هي تراكم غري طبيعي أو ُمفرط للدهون الس منة: -  ويُلحِّ

  .وهي حالة نفسية أو رفض تناول الطعام مدة طويلة، ،هي حالة من نقص الشهي ة احلاد فقدان الشهي ة للطعام: -

ة ة لاللبني    -2  ة اآلتية:لكل من العناصر الغذائي   مصادر غذائية رئيس 

 احلليب ومشتقاته.و ، الفواكهو الكربوهيدرات: احلبوب،  -أ

 اخلضراوات الورقية.و ، اللحوم احلمراءو احلديد: الدواجن،  -ب

 اجلوافة.و ، البندورةو فيتامني )ج(: احلمضيات،  -ج

 البيض.و ، األلبانو الربوتينات: اللحوم،  -د

 له لعالج هذه املُشكلة.اقرتح مخس نصائح تُقدمها ؛ يُعاين أحد أصدقائك من الس منة -3

 .بشكل يومي ممارسة الرايضة -1

 اإلكثار من تناول األغذية الغنية ابأللياف. -2

 االعتدال يف تناول الغذاء. -3

 وجتنب اإلكثار من الدهون واحللوايت. ،االبتعاد عن الوجبات السريعة -4

ختص إذا لزم األمر. -5
ُ
 مراجعة الطبيب امل

 :مع التربير ،املمارسات اآلتيةمن رأيك يف كل  ما -4

 كوبني من املاء فقط.ا  تتناول سعاد يوميً  -أ
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 .اأكواب من املاء يومي   (8-6 ) تناول ذ جيبإ ؛غري صحيحة ممارسة

 مع املشروابت الغازية.( البريغر، يتناول خالهلا شطائر)طويلة ساعاتجيلس زايد أمام التلفاز -ب

شكالت من امل اكثريً مول والكسل و ذ يسبب اخلإ ؛ادساعات طويلة ليس جيً التلفاز  فاجللوس أمام غري صحيحة؛ممارسة 
وتناول  ،زايد ممارسة الرايضةى جيب عل ايس صحي  واملشروابت الغازية ل البريغر، وتناول مود الفقريالصحية املتعلقة بصحة الع

 .غذية صحية ليحافظ على جسده سليًماأ

 يوم. يتناول معاذ كوب حليب صباح كل-ج

 واليود. 12وفيتامني ب ،والكربوهيدرات ،الكالسيوم :مثل ،إذ يتوي احلليب على عناصر غذائية مفيدة ؛ممارسة صحيحة

 ال حتبها. ألهنا ؛غذائها اللحوم والدواجن واألمساكتستثين هدى من -د

 اوميكنها تناوهل ،اللحوم والدواجن واألمساك ي عليهاألن اجلسم يتاج إىل العناصر اليت حتتو  ؛من هدى غري صحيحةممارسة 
 بتغيري طريقة الطهي.
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 املالحظة التقومي: إسرتاتيجية.   
  :قائمة رصدأداة التقومي. 
 :يتعلق ابلتغذية يف مرحلة اليافعني. يف ماتقومي معرفة الطلبة  املوقف التقوميي 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال

  .1 الغذاء الصحي املتوازن.ف مفهوم يعر ِّ   

  .2 يُعدد اجملموعات الغذائية.  

  .3 للعناصر الغذائية. الرئيسة مييز بني املصادر الغذائية  

  .4 ة الثالث.أمهية تناول الوجبات الرئيس يوض ِّح  

  .5 أهم مشكالت التغذية يف مرحلة اليافعني. يوض ِّح  

  .6 رشادات الصحية يف التغلب على السُّمنة.اتباع اإل أمهية يبنيِّ    

  .7 يبدي رغبة يف تقدمي نصائح وإرشادات يف تغذية اليافعني.  

 

 (0: )(   ال1نعم: )
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 : التصميم الداخليلوحدة الثانيةا

 حصتانعدد احلصص:       الدرس األول: التصميم الداخلي يف املنزل  

 النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم التصميم الداخلي. عر ِّ ي -

 عناصر التصميم الداخلي.  بني ِّ ي -

 . يف جتميل املنزل يعي أمهية التصميم الداخلي -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 اللون.  ي، الفراغ، اخلط، الشكل، امللمس،التصميم الداخل

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 رفعه . أثناء نقل األاثث و  متطلبات الصحة والسالمة العامة يفمراعاة  -
 أثناء استعمال طالء اجلدران.  يف احلذري احليطة و توخ    -

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 ( العصف الذهين) التعلم النشط إسرتاتيجية

 كتب فيها عنوان الدرسن رسم دائرة يف منتصف اللوح، مث يجلسة عصف ذهين تتضماملعلم م نظ ِّ ي -1

 ) التصميم الداخلي(. 

 الطلبة ذكر كلمات مفتاحية هلا عالقة مبفهوم التصميم الداخلي. إىل طلب املعلم ي -2

 على اللوح )خارج الدائرة املرسومة( الكلمات املفتاحية اليت ذكرها الطلبة.  املعلم أو الطالب امليسر كتبي -3

 . احية يف صياغة تعريف للتصميم الداخلياإلفادة من الكلمات املفتالطلبة إىل  املعلم هوج ِّ ي -4

 . اإلجابة الصحيحة على اللوحُتكتب مث  ،مناقشتهاإىل إجاابت الطلبة و  املعلم يستمع -5
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 التعلم يف جمموعات)املناقشة( إسرتاتيجية

 مث تعيني مقرر لكل جمموعة.جمموعات،  يوزع املعلم الطلبة إىل مخس -1

 :على النحو اآليتتكليف أفراد اجملموعات مبناقشة عناصر التصميم الداخلي  -2

 اجملموعة األوىل: عنصر الفراغ. 
 اجملموعة الثانية: عنصر اخلط. 

 اجملموعة الثالثة: عنصر الشكل. 
 اجملموعة الرابعة: عنصر امللمس. 
 اجملموعة اخلامسة: عنصر اللون.

 األفكار . أكرب عدد من توليدللمناقشة ولا كافيً  اوقتً  املعلم اجملموعات نح مي -3
 يعرض مقرر كل جمموعة نتائج جمموعته أمام بقية اجملموعات. -4
  . وكتابتها على اللوح هاتلخيصمن مث جيري و  ،النتائجيناقش املعلم  -5

 

 معلومات إضافية 
 بيت وصفي التل(.  ،الداخلي)البيت األردينمن األمثلة على البيوت العربية اليت جتتمع هبا عناصر التصميم  -
( من التخصصات املتوافرة يف اجلامعات Interior Design)ه طلق عليختصص التصميم الداخلي أو ما يُ  - 

 األردنية.

 

 أخطاء شائعة
 استخدام ألوان طالء غامقة يف الغرف صغرية احلجم.  - 
 صغرية.حجم كبري يف غرفة ذات مساحة ي استخدام أاثث ذ - 
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 التكامل األفقي
    التعبري الفين. ،الصف السابع ،كتاب الرتبية الفنية
 التكامل الرأسي

 الصف السادس، املنزل الصحي. كتاب الرتبية املهنية،-
 

 مصادر التعلم
 للمعلم

 األردن.  ،عمان ،(األكادمييون)دار  ،أسس التصميم الداخلي والديكور(. 2016) ،مروة جبار ،الدليمي - 
 استصافة مهندس ديكور للحديث عن أمهية التصميم الداخلي يف تسهيل حياة األسرة. -

 للطالب
 .عمان، األردن ،، دار جمدالوي للنشر والتوزيعأسس التصميم الداخلي وتنسيق الديكور(، 2016يونس، ) ،خنفر -

 األردن.زايرة أحد الشركات املتخصصة ابلتصميم الداخلي العاملة يف  -
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 ورقة عمل
 التصميم الداخلي يف املنزل

 التصميم عناصر أدانه الصورة من استخرج ،(اللونو ، امللمسو ، الشكلو ، اخلطو ، الفراغ) املنزل يف الداخلي التصميم لعناصر دراستك على بناء
 :زمالئك مع إجابتك وانقش الدرس، يف وردت اليت الداخلي

 

 
1. .-------------------------------------------- 
2. --------------------------------------------. 
3. --------------------------------------------. 
4. --------------------------------------------. 
5.  --------------------------------------------. 
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 إجاابت أسئلة الدرس

 ما املقصود ابلتصميم الداخلي؟  -1

  .الوظيفية لألاثثمالية و تبعث على االرتياح وتربز النواحي اجل ،هو فن معاجلة الفراغ لرتتيب ُمتوايت املنزل بطريقة متناسقة

يعيش ( اليت متثل شعور من وما يناسبها من العمود)ب ،ت للمنازل( اليت متثل مواصفاصل بني العبارات يف العمود)أ -2
 يف املنزل:

 (أ) األول العمود (ب) الثاين العمود

 .ابلربودة شعورًا يعطي .واملعدن الزجاج خامات من أاثث استخدام

 .واقعها من ع رًضا أكثر تبدو جيعلها .املعيشة غرفة يف أفقية خطوط استخدام

 .لألجسام الظاهر للوزن خفة يعطي .فاحتة أخرى ألوان مع الفاحتة األلوان اقرتان

 .تصميم ألي جذابة أتثريات يعطي .املائلة و املنحنية اخلطوط استخدام

   :ا يقلل من ألر كل من املشكالت اآلتيةعمليً  اقرتح إجراءً -3 

 . االرتفاعغرفة قليلة  -أ

  .دهان السقف بلون فاتحأو  ،أو نوافذ طويلة ،كن استخدام ستائر ذات خطوط طوليةمي

  .صغرية احلجم( مقعد)كنبة -ب

  لون فاتح.  يأو وضع قماش ذ ،تغطية الكنبة بنسيج خشن

  .الفراغات الكبرية -ج

  .يف كل منهما وضع قطع متجانسة من األاثثو  ، إىل منطقتنيصراي  ميكن استعمال حاجز يعمل على تقسيم الغرفة ب

سببني  أعط   ،اإال أن غرفة أمحد تبدو أكثر اتساعً  نفسها، مساحة غرفة فارس مساحة غرفة أمحد الفعلية هي  -4
  .حمتملني لذلك
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أصبحت أصغر فازدمحت الغرفة و  ؛من قطع األاثث اريً كثأو استخدم   ، مناسب حلجم غرفتهكبري احلجم غري  فارس استخدم أاثاثً 
  .أو جدران غرفته مطلية بلون غامق ،احجمً 

أو جدران غرفته  ،من قطع األاثث امناسبً  ااستخدم عددً  أو ،حجمه يتناسب مع حجم غرفته أما أمحد فقد استخدم أاثاثً 
 .مطلية بلون ابرد
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 املالحظة :التقومي إسرتاتيجية.   

 قائمة رصد :التقومي أداة.  
 ضمن جمموعات تقومي أداء الطالب يف اجملموعة أثناء العمل التقوميي: املوقف. 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال

  .1 يعمل بفاعلية ضمن اجملموعة.  

  .2 يشارك يف وضع األفكار.  

  .3 يعرب عن آرائه حبرية.  

  .4  يرتم وجهة نظر اآلخرين.  

  .5 يساعد زمالءه يف الفريق على حتقيق النتاج املطلوب.  

  .6 املطلوبة يف الوقت احملدد. ينهي املهام    

 

 (0(   ال: )1: )نعم 
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 : التصميم الداخلي الثانية الوحدة 

 حصتانعدد احلصص:       الدرس الثاين: مبادئ التصميم الداخلي

 النتاجات اخلاصة

 ف مبادئ التصميم الداخلي. يتعرَّ  -

 املكمالت اجلمالية.  يوض ِّح -

 يعيد استخدام خامات البيئة يف جتميل املنزل.  -

 أمهية جتميل املنزل يف راحة األسرة.ر يقد ِّ  -
 

 املفاهيم واملصطلحات: 
 التوازن، الرتكيز، التناغم، التناسب، املكمالت اجلمالية. 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 جتنب وضع قطع األاثث عند املداخل؛ للسماح حبرية احلركة.  -
 احلذر عند استعمال املقص.   -
 عند استعمال الطالء ابلرش.  احلذر -

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 ( :Metaphorالصور املستعارة ميتافور ) إسرتاتيجية

 ملبادئ التصميم األربعة الواردة يف الدرس.  امسبقً  هيز صورجت سرتاتيجيةاملعلم يف هذه اإلعلى مالحظة: 

 جمموعات.  الطلبة إىل أربعاملعلم وزع ي -1

 ا. الصور اجملهزة مسبقً  إحدىلكل جمموعة املعلم صص خي -2

يف  مبوضوع الدرس، ربطهكل جمموعة إىل االطالع على ُمتوى الصورة اخلاصة ابجملموعة، ومناقشتها، و   املعلم هوج ِّ ي -3
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 دقائق.  مدة ال تزيد عن مخس

 ، وبيان فحواها. أفراد كل جمموعة التعبري عن الصورة اليت ختص جمموعتهم إىل  املعلم طلبي -4

موضوع مبادئ التصميم ربط بني فحوى نقاشاهتم و ا حول ما توصلت إليه كل جمموعة، ويشً اقيدير املعلم ن -5
 الداخلي. 

 على اللوح.اإلجاابت الصحيحة ة، ويكتب املعلم مبادئ التصميم اليت توصل إليها الطلب بنيي -6

 )التدريب( النشاطعن طريق التعلم  إسرتاتيجية

 . متساويةالطلبة إىل جمموعات عمل  املعلم وزعي -1
 .األدوات الالزمةمن الطلبة جتهيز املواد و طلب املعلم ي -2
 .إعادة استخدام خامات البيئة يف جتميل املنزل (1-2) يشرح املعلم خطوات التمرين -3
 املنزل.( املتعلق إبعادة استخدام خامات البيئة يف جتميل 1-2)  مترينينفذ الطلبة  -4
 السالمة العامة أثناء العمل.ة و الصح الطلبة إىل مراعاة املعلم  نبهي -5
 ا. ا، و موجهً ا، و مرشدً بني اجملموعات مساعدً  يتجول املعلم -6
 كل جمموعة عرض أعماهلم أمام اجملموعات األخرى.  إىلاملعلم  طلبي -7
 . الطلبةأداء  املعلم ميقو ِّ  -8

  (الروايةالتعلم من خالل النشاط) إسرتاتيجية 

بتصميم مريح ابتباع  ،( الذي يتضمن إعادة ترتيب األاثث يف غرفة املعيشة6-2) الطلبة تنفيذ النشاط إىليطلب املعلم 
 مث قراءة ما مت تدوينه احلصة القادمة.، وتدوينها يف دفاترهم ،اخلطوات

 

 

 

 معلومات إضافية 
اليت توزع يف املنزل واللوحات الفنية  ،واملرااي ،التحف :قطع من األاثث مثل ليالتصميم الداخاملكمالت اجلمالية يف  -

  .ا من الراحة البصريةعطاء اجلالس شيئً إل ؛دون ازدحام
اليت دت يف التقليل من خملفات البيئة فأنت قد ساع ؛عند إعادة استخدام خامات من البيئة احمليطة لتجميل املنزل -  

  .ا عليهاأتثر سلبً 
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 أخطاء شائعة
  إىل عدم الشعور ابلراحة البصرية. ؛ ما يفضيإشغال أركان الغرفة ابملكمالت اجلمالية -
  .ود الفقريمكالت صحية كثرية تتعلق بصحة العمحل قطع األاثث الثقيلة على الظهر يسبب مش -
 

 

 التكامل األفقي
  التصميم. ،كتاب الرتبية الفنية، الصف السابع  -  

  التكامل الرأسي
 الصف السادس، املنزل الصحي. كتاب الرتبية املهنية،- 
 

 مصادر التعلم
 للمعلم

 .عمان: األردن ،دار األسرة ،رمبادئ التصميم والديكو  ،(2016) ، محزة ،اجلبايل  -
 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن. فن الديكور الداخلي(، 2020ُممد، مجانة ) -

 للطالب
 ، دار الكتب والواثئق، بغداد، العراق.ألف ابء التصميم الداخلي(، 2006البيايت، منر قاسم خلف ) -
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 عمل ورقة
 الداخلي التصميم مبادئ

 : اآلتية األسئلة عن أجب مث التايل النص اقرأ
 ،الغرفة جانيب على والشكل احلجم يف متطابقني مقعدين فوضع ،منزله يف احلجم كبرية املعيشة غرفة يف األاثث يوسف رت ب
 صغريًا مقعًدا ووضع ،واألاثث الستائر مع منسجمة ألواانً  واختار ،احلائط على فنية لوحة بوضع الغرفة يف املركزية النقطة حدد
 .االرتياح نفسه يف بعث مما اجلمالية؛ الكماليات بعض إليه وأضاف ،التلفاز أمام

 
 املقاعد؟ ترتيب يف يوسف استخدمه الذي التوازن نوع ما -1
  ----------------------------------.-------------- 
  احلائط؟ على الفنية اللوحة لوضع التصميم؛ يف يوسف أتبعه الذي املبدأ ما -2

----------------------------------.-------------- 
 ؟ هو األاثث و للستائر منسجمة األلوان اختياره عند التصميم؛ يف يوسف استخدمه الذي املبدأ -3

------------------------------------------------- 
  للغرفة؟ ترتيبه عند ورد الذي اخلطأ ما -4

------------------------------------------------ 
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 إجاابت أسئلة الدرس

لتكمل اجلملة املفيدة بكلمة  :اجتاه السهمرقم و حل الكلمات املتقاطعة اآلتية ابلتعاون مع زمالئك يف اجملموعة حسب ال -1
 :من األحرف املتبقية

 
  االرتياح.األشكال بطريقة تبعث على ابالتزان أييت من توزيع اخلطوط واأللوان و اإلحساس  -1

  .األلوانلى جمموعة من اخلطوط واألشكال و العني لتمر بسهولة ويسر عا ههو احلركة اليت تتبع التناغم -2

  .الرتكيزاحتواء كل تصميم على نقطة اهتمام جتذب العني إليها قبل غريها من القطع هو مبدأ  -3

 مع الغرفة. تتناسبخنتار قطعة األاثث اليت  -4

  .مشعتوازن ى لعوضع الكراسي حول مائدة طعام مستديرة هو مثال -5

  .ةالبساطاجلملة املفيدة : اجلمال ينبع من 

 إلعادة الربيق له اقرتح حلواًل ؛ ف( تود تغيريه لكن ميزانية أسرتك احلالية ال تسمحإذا كان لديك مقعد كبري)كنبة -2
  جتديده.و 

مع ) وألوان تتناسبإضافة وسادات له أبشكال خمتلفة أو  ،خامة أخرى ةمن نسيج حريري أو أيأن نضيف إليه غطاء كن مي
  .ايرتك اجملال أمام الطالب ليعطي اقرتاحً ، و لونه(
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  .لتصميم حمبب و مريح لغرفة املعيشة قيمة اذكر مخس نصائح -3

  ال تستعمل. و  اختلص من كل قطع األاثث الزائدة اليت تشغل حيزً  -1 

  املداخل للسماح حبرية احلركة.عن وضع قطع األاثث يف املمرات و  ابتعد -2

  ضع أكرب قطعة أاثث على أكرب حائط يف الغرفة. -3

  أو غريها. ،أو لوحة فنية ،ميكن أن تكون التلفاز ،فة املعيشةحدد النقطة املركزية يف غر  -4

ألن أهم ما مييز هذه الغرفة  ؛مع مراعاة تقريب املقاعد ،حول أكرب مقعد بشكل يقق التوازنضع املقاعد األخرى  -5
  ية الطيبة.العالقات األسر 

  ؟منزلكهل تستطيع التفكري يف لالث طرائق جديدة إلعادة استخدام علبة فارغة يف جتميل  -4

تغطيتها أو  ،أو استخدام قطعة قماش لتغطيتها ،لمن املمكن تغطيتها ابألصداف البحرية أو قصاصات الورق املختلفة األشكا
  .(الطالب ليعطي اقرتاحاته. ) يرتك اجملال أمام من أغصان األشجار بعيدانٍ 

  .وتوازن غري متمالل يف الشكل الثاين ،على توازن متمالل يف الشكل األوللتحصل  ؛اخلطوط وأتم  أكمل الرسم -5

أما الشكل الثاين  ،ليعرب الشكل عن التوازن املتماثل ؛ا للقسم املرسومكمال الرسم يف الشكل األول بقسم مماثل متامً إجيب 
  .تماثلاملغري ا عن التوازن ملرسوم جيعله معربً فإكماله أبي رسم ال يطابق القسم ا
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(1)  

(2 )  
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 تقومي املعتمد على األداء ال :التقومي إسرتاتيجية ●
 سلم التقدير العددي أداة التقومي: ●
 أثناء إعادة استخدام خامات البيئة يف جتميل املنزل .يف تقومي أداء الطلبة  املوقف التقوميي: ●

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1  .يراعي متطلبات الصحة و السالمة العامة    
  .2 .جيهز املواد و األدوات الالزمة    
 يقص عبوات املاء من جهة الغطاء مع ثنيها أبشكال متنوعة    

 . ويلوهنا
3.  

خر جبانب واآل ،أحدمها يف املنتصف :حداث ثقبنيإيعمل على      
 ويثبت عود الشواء يف الثقب اجلانيب. ،الغطاء

4.  

يف مكان جيد و  ،يرتدي قفازين ويرش املخروطات ابللون الذهيب    
 التهوية. 

5.  

  .6 يدخل األضواء الصغرية يف الثقوب املتوسطة.    
مث ينسق  ،نها ابألعواديبعد تزي التنسيق وسط العلبةيضع إسفنجة     

 . بشكل مناسب الزهور واملخروطات
7.  

  .8 دها إىل مكاهنا املخصص.يعينظف األدوات وي    
ا (: جيد3(: جيد.       )2.     )حباجة إىل حتسني(:1)   (: ممتاز.4.       )جد 
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 : الرسم اهلندسي الثالثة الوحدة 

 حصة عدد احلصص:                       (1املساقط )الدرس األول: رسم 

 النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم اإلسقاط.عر ِّ ي -

 يبني أمهية رسم املساقط. -

 .اإلسقاطعملية يبني مبادئ  -

 يف الرسم اهلندسي. ف أنواع اخلطوط املستخدمةيتعرَّ  -

 دالالت اخلطوط يف الرسم اهلندسي. يوض ِّح -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 ، خطوط الرسم اهلندسي.الرسم اهلندسي، املسقط

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 (االستماع )مثلث التعلم النشط إسرتاتيجية

 لكل طالب دور ُمدد:و  ،ثالثة طالب يف كل منهاجمموعات  ثالث الطلبة إىل املعلم  ميقس  -1
 .وأمهية رسم املساقط ،دالالت خطوط الرسمو  ،املساقط وأنواعهااملتحدث، وتتمثل مهمته يف شرح مفهوم  :األول الطالب
لتوضيح الفكرة  (ثاملتحد) ح أسئلة على الطالب األولنواع املساقط عرب طر أدوره توضيح ، و املستمع اجليد الثاين: الطالب
   أكثر. 

خرين ويكون يكتب ما يدور بني الطالبني اآلاملراقب املالحظ، ودوره تقدمي تغذية راجعة لزميلْيه يف اجملموعة،  الثالث: الطالب 
 و ذكر مسري كذا. ،لقد ذكر أمحد كذا: يقولهنا فاليت دوَّ  من املالحظات امستفيدً فعندما يني دوره يقرأ  ؛أشبه ابملرجع

 .اا وموجهً ويكون املعلم مشرفً  يتم تبديل األدوار بني الطلبة-2
 .لوحمث كتابتها على ال ،ويلخص املعلوماتويقدم التغذية الراجعة  ،يناقش املعلم الطلبة -3
  .الطلبةأداء املعلم م يقو ِّ -4
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 إجاابت األسئلة الواردة يف احملتوى
 : كم عدد أوجه اهلرم ذي القاعدة مربعة الشكل؟رفك ِّ  -

 :اآليت الشكلأوجه، انظر  5م مربع القاعدة هو عدد أوجه اهلر 

                             
 

 معلومات إضافية 

وُماور  ،)املراكز للدوائر: وهي خطوط احملاور ،ولكنها ضرورية لقراءة الرسم ،هنالك خطوط ال وجود هلا يف رسم اجلسم -
طوط حتديد مسار خو  ،واألرقام الدالة على مقدار البعد واألسهم ،وخطوط األبعاد ،التناظر( واخلطوط الدالة على األبعاد

 وخطوط الكسر يف املعادن. ،القطع
 

 أخطاء شائعة: 
 عدم استخدام األداة املناسبة يف رسم املساقط.

 

 التكامل األفقي:
   الصف السابع، احلجوم. ،كتاب الرايضيات  -

 التكامل الرأسي :
 الرسم اهلندسي. ،الصف اخلامس ،كتاب الرتبية املهنية  -
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 مصادر التعلم

 للمعلم

 .عمان، األردن ،، دار مركز الكتاب األكادمييأساسيات ومبادئ الرسم اهلندسي(، 2011عامر محاد، ) ،الفالحي -

 استضافة مهندس معماري أو مهندس مدين للحديث عن أمهية الرسم اهلندسي يف تنفيذ املشاريع املختلفة. -

 للطالب
، املستواين األول والثاين. الناشر: وزارة الرتبية الرسم الصناعي للمرحلة الثانوية(، 2008مصطفى ُممد ورفاقه، ) ،عبيد -

 .عمان، األردن ،إدارة املناهج والكتب املدرسية ،والتعليم

 اإلنشاءات. زايرة أحد املكاتب اهلندسية القريبة من مدرستك لالطالع على تطبيقات الرسم اهلندسي يف جمال  -
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 ورقة عمل

 رسم املساقط

 :رخط النظ ابجتاهمستعيًنا  ؛ن كل مسقط بلون خمتلفمع تلوي ،ارسم املساقط الثاللة للشكل اآليت

 

 

           
 خط النظر                
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: املالحظة إسرتاتيجية. 
  التقومي: قائمة رصدأداة. 
 :يتعلق برسم املساقط. يف ماتقومي معرفة الطلبة  املوقف التقوميي 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال
  .1 ف مفهوم اإلسقاط.يعر ِّ   
  .2 يذكر أنواع املساقط.  
  .3 يتعرف أنواع خطوط الرسم اهلندسي ودالالهتا.  
  .4 الرسم.مييز بني أنواع اخلطوط املستخدمة يف   
  .5 يعي أمهية رسم املساقط يف تصور األشكال والرسومات اهلندسية بسهولة.   

 (0(   ال: )1نعم: )
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 : الرسم اهلندسي الثالثة الوحدة 

 حصتان عدد احلصص:        (2: رسم املساقط )الدرس الثاين

 النتاجات اخلاصة

 يرسم املساقط الثالثة جملسم بسيط بطريقٍة صحيحٍة. -

 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة أثناء الرسم. -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 ، عملية اإلسقاط. الثالثية قطااملس

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 .وورقة الرسم ،وأدوات الرسم ،احملافظة على نظافة مكان الرسم -
 اجللوس الصحيح عند الرسم.مثل:  ،تعليمات الصحة والسالمة العامة يف أثناء العملمراعاة  -
 ضاءة املناسبة يف مكان الرسم.هتيئة اإلأتكيد  -

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 البطاقات املروحية() التعلم النشط إسرتاتيجية

 عدادها.إبأو يكلف الطلبة  ،احدً وا كل بطاقة سؤااًل   حتمل  حبيث ؛يصمم املعلم بطاقات أسئلة عن الدرس السابق -1
 يف كل جمموعة أربعة طالب: ،يقسم املعلم الطلبة إىل جمموعات -2

 الطالب الثاين سحب بطاقة وأحدة. إىل ويطلب  ،الطالب األول البطاقات على شكل مروحةجيعل  -1   
 .ب الثالث اإلجابة خالل مخسة ثوانٍ الطال إىل ويطلب  ،يقرأ الطالب الثاين السؤال  -2   
 جييب الطالب الثالث على السؤال.  -3  
يدربه على اإلجابة  غري صحيحةن كانت إو  ،صحيحة يثين عليهان كانت إف ؛الطالب الرابع اإلجابة ميقو ِّ   -4  

 الصحيحة.
 العملية السابقة يف بطاقات أخرى. يكرر الطلبة -3
 يربط املعلم الدرس احلايل ابلدرس السابق. -4
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 )التدريب(  النشاط طريق عنالتدريس التعلم  إسرتاتيجية -
مث عرض املعلومات النظرية  ،رسم املساقط الثالثية جملسم بسيط :(1-3) يعرض املعلم النتاج اخلاص بتنفيذ التمرين -

 املتعلقة ابلتمرين.
 لتنفيذ التمرين.املواد واألدوات الالزمة  -ابلتعاون مع الطلبة-جيهز املعلم -
 غري متجانسة. الطلبة إىل جمموعات املعلم يوزع -
 .رسم املساقط الثالثية جملسم بسيط :(1-3) خطوات تنفيذ التمرين ا وعملي  شفواي  يعرض املعلم  -
  وإبشراف املعلم. ،يكلف املعلم اجملموعات بتنفيذ التمرين ضمن التسلسل املوضح ابلكتاب املدرسي -
 .وتلخيص أهم األفكار ،ومناقشتها ،هاعرض نتائج عمليطلب املعلم من اجملموعات  -
 .أداء الطلبة املعلم ميقو ِّ  -
 

 معلومات إضافية 
حىت تكون سهلة املسح للمحافظة  ؛رسم خبط خفيف دون الضغط على القلميُفضل البدء ابلعند البدء برسم اخلطوط  -

 على نظافة  اللوحة يف أثناء الرسم.
 .1:1مبقياس اعاملي  ومتعارف عليها  ٌة،مقاييس الرسم اثبت -

 

 أخطاء شائعة: 
 عدم تنظيف األدوات اهلندسية بعد رسم املساقط.

 

 التكامل األفقي:
 التكامل الرأسي:

 الرسم اهلندسي. ،الصف اخلامس ،كتاب الرتبية املهنية  -
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 مصادر التعلم
 للمعلم
 األردن.  ،عمان ،دار الشرق ،املرجع يف الرسم اهلندسي(. 2001، )ُممود ،زعموط -

 للطالب
 مصر. ،القاهرة ،لعريبجمموعة النيل ا ،الرسم اهلندسي(. 2005)، أمحد زكي ،حلمي -
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 ورقة عمل
 رسم املساقط

__________________________________________________ 
  وعدد األوجه: ،وحتديد مساقطه ،نوع اجملسم الناتج فلتتعر  ؛بهرك   و قصمه مث  ،أمعن النظر يف اجملسم اآليت 
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 إجاابت أسئلة الدرس

الطريقة اليت ميكن بواسطتها رسم األشكال ثالثية األبعاد على مستوى ثنائي األبعاد يف ورقة   ما املقصود برسم املساقط؟ -1
 وقراءهتا من اللوحات اهلندسية. ،وتيسري كتابة املعلومات ،الرسم، ورسم اجملسم اهلندسي بدقة ووضوح

 يف كل مما أييت:غري الصحيحة العبارة  زاءإب( شارة )إو  ،العبارة الصحيحة إبزاء( شارة )إضع  -2
 (  تُعد ورقة الرسم مستوى ثالثي األبعاد. )  -أ

 ( ينتج املسقط األفقي عن النظر إىل اجملسم من اجلهة الُعليا. )   -ب
 (  يتساوى ارتفاع املسقط األمامي مع ارتفاع املسقط األفقي. )   -ج
 (  ُيستخدم اخلط الغامق لرسم األبعاد واخلطوط املساعدة. )   -د
 (  . )  ستة أوجه يبلغ عدد أوجه متوازي املستطيالت -ه
 ن أسطح املساقط املطلوبة:أمعن النظر يف اجملسمات اهلندسية اآلتية، مث لو ِّ   -3
 املسقط اجلانيب للمجسمني: )ج، د(.-أ

 
 املسقط األفقي للمجسمني: )أ، ب(.-ب

 
 املسقط األمامي جملسمني: )ه ، و(.-ج
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: املعتمد على األداء إسرتاتيجية. 
 أداة التقومي: سلم تقدير. 
  :املساقط الثالثية جملسم بسيطتقومي أداء الطلبة يف أثناء رسم املوقف التقوميي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ا (: جيد3(: جيد  )2.  )حباجة إىل حتسني(: 1)         .(: ممتاز4. )جد 

  

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
قبل البدء بعملية  يراعي تعليمات الصحة والسالمة العامة    

 .الرسم
1.  

  .2 جيهز األدوات واملواد الالزمة للعمل.    
  .3 وينظف أدوات الرسم. ،جيفف اليدين من العرق    
مث يدد  ،املسطرة إىل أربعة أقساميقسم ورقة الرسم ابستخدام     

 موقع كل مسقط.
4.  

 واجلانيب  ،املخصص للمسقط األمامييرسم املستطيل يف اجلزء     
 ضع الرموز لكل مستطيل.يمث  ،األفقيو 

5.  

  .6 لتأكد من مجيع القياسات.ل ؛يستخدم املسطرة واملنقلة    
  .7 مث يعيدها إىل مكاهنا املخصص. ،ينظف األدوات    
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 الرسم اهلندسيالثالثة:  الوحدة 

 حصةعدد احلصص:         (1) : رسم املنظورلثالدرس الثا

 النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم املنظور.يتعرَّ  -

 أنواع املناظري. بني ِّ ي -

  إلظهار األجسام أببعادها الثالثية.ر أمهية رسم املناظري يقد ِّ  -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 املنظور، املنظور اجلبهي، املنظور املتوازي املتساوي.

 

 

 

 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 االنتباه يف أثناء عرض اجملسمات اهلندسية. -
 احلرص عند التعامل مع اجملسمات اهلندسية. -

 

 

 

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 (الطاولة املستديرة) التعلم يف جمموعات إسرتاتيجية

 يوزع املعلم الطلبة إىل جمموعات غري متجانسة. -1

 :يطرح املعلم ثالث مهمات على اجملموعات -2

 املهمة األوىل: مفهوم املنظور. 

 املهمة الثانية: املنظور اجلبهي. 

 املهمة الثالثة: املنظور املتوازي. 
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 .اوقلمً  ةأفراد اجملموعة ورقة واحدمجيع ستخدم ي -3

مث يدفع  ،من معلومات ب الطالب األول ابجملموعة ما لديهويكت ،حسب مهمته جتري اجملموعات املناقشة كال   -4
 وهبذا تدور الورقة والقلم حول الطاولة على شكل حلقة. ،الورقة إىل الطالب الذي جيلس على ميينه

 .ويقدم التغذية الراجعة ،إعطاء الوقت الالزم إلجناز املهمةمع  ،يراقب املعلم عمل اجملموعات -5

 والكتابة على اللوح. ،وتلخيصها ،ومناقشتها ،اجملموعات عرض نتائج املهمةإىل  املعلم يطلب -6

 لبة.أداء الط املعلم ميقو ِّ  -7
 

 

 معلومات إضافية 
 املنظور املركزي الذي يرسم ابستخدام نقاط التالشي :مثل ،أنواع أخرى للمنظور توجد -

 

 

 احملتوى يف الواردة األسئلة إجاابت

 (54) صفحة فك  ر

  وملاذا؟ منظورًا؟ اهلندسي شكله يُعد هل. ُمغلق وهو اخلارج من املهنية الرتبية كتاب يف النظر أمعن

 .مجيعها اجملسم أبعاد يُظهر ألنه نعم؛

 

 أخطاء شائعة
 وشكلها غري طبيعي. ،حبيث تظهر الرسومات غريبة ؛ث تشوهاتدِّ عدم حتديد حدود الرسم يف املنظور يُ   -

 

 التكامل األفقي
   الصف السابع، اهلندسة حولنا. ،كتاب الرايضيات  -

 التكامل الرأسي 
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 الرسم اهلندسي. ،اخلامسكتاب الرتبية املهنية، الصف   -
 

 مصادر التعلم
 للمعلم
 . عمان، األردن ،، دار الشرق للنشر والتوزيعاملرجع يف الرسم اهلندسي(، 2001ُممود ) ،زعموط -
 املستخدم يف الرسم اهلندسي.( AutoCADاالطالع على برانمج الرسم ابستخدام احلاسوب ) -

 للطالب
 القاهرة، مصر. ،، جمموعة النيل العربية، مدينة النصراهلندسيالرسم (، 2005ُممود ُممد ) ،سليم -

 زايرة أحد املدارس املهنية حلضور حصص الرسم الصناعي لطلبة الصف احلادي عشر. -
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 عمل ورقة

 املنظور رسم

 برسم يتعلق ما يف ،الصحيحة غري العبارة إبزاء( ) وإشارة ،الصحيحة العبارة إبزاء( ) إشارة ضع

 :أييت مما املنظور

 )     (. اهلندسي الرسم يف املهمة املواضيع من األبعاد ثالثي الرسم يُعد -1

 )          (. ثنائية أببعاد اجلسم إبظهار املنظور رسم يهدف -2

 ( )         (.30ْ) بزاوية اجلبهي املنظور يرسم -3

 )       (. واحدة جهة من مائاًل  املتوازي املنظور يرسم -4

 مجيعها اجملسم أبعاد ُتظهِّر بصورة ،للمجسم الظاهرة األوجه أو السطوح بني العالقة يوض ِّح رسم هو املنظور -5

 )        (. الرسم يف
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي املعتمد على األداء التقومي: إسرتاتيجية. 
  :قائمة الرصدأداة التقومي.  
  رسم املنظور. ب يتعلق يف ما الطلبة تقومي معرفة التقوميي:املوقف 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال
  .1 .ف مفهوم املنظوريتعرَّ   
  .2 . طريقة رسم املنظور اجلبهييبني ِّ   
  .3 . طريقة رسم املنظور األيزومرتي يوض ِّح  
  .4 .ز بني أنواع املناظريميي ِّ   
  .5 .الغرفة الصفية على أنواع املناظريأمثلة من داخل  ييعط  

 

 (0(   ال: )1: )نعم
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 الثالثة :الرسم اهلندسي الوحدة 

 : حصتانعدد احلصص       (2الدرس الثاين: رسم املنظور )

 النتاجات اخلاصة

 ، وُيدد األبعاد عليه.رسم منظورًا بسيطًا بطريقة صحيحةي -

 الرسم.يراعي معايري الدقة والنظافة عند  -

 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة عند الرسم. -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 .يرت األيزوماملنظور جلبهي، املنظور ا 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 مراعاة متطلبات الصحة والسالمة العامة عند الرسم. -
 احلذر عند استخدام األدوات اهلندسية. -

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 التدريس املباشر)العمل يف الكتاب املدرسي( إسرتاتيجية

 املناظري. أبنواع( املتعلق 2-3وتنفيذ نشاط) ،للدرس عن طريق مراجعة الدرس السابق املعلم دميه -1

 .اإلجاابت الصحيحة يف دفاترهمتدوين  إىل طلبته يطلب املعلم -2

 املباشر)العرض التوضيحي(التدريس  إسرتاتيجية
 من منظور جبهي.يعرض مناذج و  ،يقدم املعلم أهم املعلومات املتعلقة ابملنظور اجلبهي -1

 امبينً  ،خدام أدوات الرسم اهلندسيابست ؛رسم منظور جبهي بسيط :(2-3) تمرينالينفذ املعلم أمام الطلبة  -2
 اخلطوات ابلتسلسل.

تقدمي التغذية يواصل و  ،على اللوحرسم منظور جبهي بسيط  :(2-3) التمرينيكلف أحد الطلبة إبعادة تنفيذ  -3
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 وحث الطلبة على املشاركة يف تصحيح األخطاء إن وقعت. ،الراجعة

 ابخلطوات املوضحة يف كتاب الطالب. نييكلف الطلبة بتنفيذ التمرين العملي مستعين -4

 مراعاة أمور السالمة العامة يف أثناء العمل. كيده، مع أتويقدم التغذية الراجعة ،الطلبة يتابع املعلم -5

   .أداء الطلبة املعلم ميقو ِّ  -6
 

 

 

    األفقي التكامل

  الرأسي التكامل

 .اهلندسي الرسم ،اخلامس الصف ، املهنية الرتبية كتاب -

 

 التعلم مصادر

 للمعلم

 . مصر القاهرة، ،جامعية دراسات. اهلندسي الرسم إىل مدخل(. 2009) إبراهيم، ،فوزي -

 للطالب

 .لبنان بريوت، ،اجلامعية الراتب دار. اهلندسي الرسم أساسيات(. 2001) فيومي، عباس ،مصطفى -

 معلومات إضافية 
 .)األحرف غري الظاهرة( اخلطوط املخفية له رسمالضروري عند رسم املنظور أن ن من غري -
 يعتمد الرسم ثالثي األبعاد على املنظور. -

 أخطاء شائعة
 لسهولة الرسم. كون مائاًل يويفضل أن  ،الرسم على سطح مستوٍ  -
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 عمل ورقة

 املنظور رسم

 .  عليه األبعاد ضع مث ،(مم30و ،40و ،60: )أبعاده املستطيالت متوازي جبهًيا منظورًا ارسم 
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 إجاابت أسئلة الدرس

 ح املقصود ابملنظور.وض    -1

 أبعاد اجملسم مجيعها يف الرسم.ُتظهر  بصورة ؛العالقة بني األسطح أو األوجه الظاهرة للمجسم يوض ِّحهو رسم 

 أعط  أمثلة على املناظري من األجسام اهلندسية املوجودة حولك. -2

 .الكرة، الغرفة الصفية، وغريها علبة اهلندسة،

 عن طريق اجلدول اآليت: ؛واملتوازي املتساويقارن بني املنظورين اجلبهي  -3

 عالقة الطول ابلبعد احلقيقي

 

 عدد اجلهات املائلة

 

 زاوية امليل

 

 املنظور

يُرسم الطول بنصف بعده 
 احلقيقي.

 اجلبهي °45 جهة واحدة

 املتوازي املتساوي °30 جهتان يُرسم الطول أببعاٍد حقيقية.

 

 مم( بطريقة املنظور اجلبهي.50ضلعه )ارسم املنظور املكعب الذي طول  -4

 .(2-3طوات املوض حة يف التمرين )يتبع الطالب اخل
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: التقومي املعتمد على األداء إسرتاتيجية. 
 عددي أداة التقومي: سلم تقدير. 
 :يف أثناء رسم منظور جبهي بسيط.ء الطلبة اتقومي أد املوقف التقوميي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا (: جيد3(: جيد  )2.  )حباجة إىل حتسني(: 1)  .(: ممتاز4. )جد 

 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
 1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة.    
 2 يدد نقطة البداية يف منتصف ورقة الرسم.    
 3 مم( ابستخدام املسطرة.40)ب( بطول)أ يرسم املستقيم    
 والعمود)ب د( من نقطة ب ابرتفاع، ج( من نقطة أمود)أم العرسي    

 مم(. 80)
4 

 5 مم(.30( وبطول)45)ْ  بزاوية م( من نقطة أ مائاًل )أ يرسم مستقيم    
 6 مم(.80من نقطة)م( ابرتفاع ) ه(مود)م العم ييق    
ي( ابستخدام )ه  واملستقيم ،)دج( يصل النقطتني ايرسم مستقيمً     

 املسطرة.
7 

 8 واملثلث.و)ي د( ابستخدام املسطرة )ه ج(  يرسم املستقيمني    
 9 بعاد القياس على اجملسم بصورة صحيحة.يضع أ    
 10 ينظف األدوات ويعيدها إىل مكاهنا املخصص.    
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 التدفئة املنزليةالوحدة الرابعة:  

 حصتانعدد احلصص:         الدرس األول: وسائل الت دفئة املنزلي ة

 النتاجات اخلاصة

  أمهية وسائل التدفئة املنزلية. يبني ِّ  -

 يذكر أنواع وسائل التدفئة املنزلية. -

 .، وعيوهبا مزااي وسائل التدفئة املنزليةيبني ِّ  -

 ر أمهية وسائل التدفئة املنزلية يف فصل الشتاء.يقد ِّ  -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 املدافئ الكهرابئية. ،املكيفات ،التدفئة املركزية ،املدافئ املعدنية ،الكانون ،مدافئ الفحم ،التدفئة املنزلية

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 احلذر عند استخدام وسائل التدفئة املنزلية لتفادي وقوع احلوادث النامجة عن سوء االستخدام. -

 ختناق.ديد اهلواء ملنع حوادث االلتج ؛خراحلرص على هتوية الغرف بني احلني واآل -

 احليطة واحلذر عند استعمال املدافئ الكهرابئية. توخ ي -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات

 األسئلة واألجوبة( ،التدريس املباشر)العرض التوضيحي إسرتاتيجية 
األسئلة اآلتية على  عليهم طرحيمث  ،املركزية()التدفئة  وسائل التدفئة املنزلية حدىاملعلم للدرس بعرض صورة إل ميهد -1

 الطلبة:

  ُسمى هذا الشيء؟ماذا ي 
 ملاذا يستخدم؟ 
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   تدفئة مركزية ابلبيت؟ هلدي منكم نم 
  وسائل التدفئة يف املنزل؟تُوزَّع كيف 
  املواد املستخدمة يف وسائل التدفئة املنزلية؟ما 

 يكتبمث  ،أمهيتهاو  ،أنواعها املختلفةو  ،هوم وسائل التدفئةلتحديد مف ؛ويناقشها ،يستمع املعلم إىل اإلجاابت -2
 اإلجاابت الصحيحة على اللوح. 

 اجليكسو( )لقاء اخلرباء التعلم النشط إسرتاتيجية -
 يوزع املعلم الطلبة إىل جمموعات غري متجانسة مكونة من أربعة طالب. -1 

 .(جمموعة األم)يطلق املعلم على هذه اجملموعة اسم  – 2  

 (.4 -1يوزع املعلم على الطلبة يف جمموعة األم بطاقات من)  -3
سمى هذه اجملموعة الفرعية وتُ  ،ن كل جمموعة من الطلبة الذين يملون الرقم نفسه جمموعة فرعيةيكو ِّ  -4

 حبيث توزع على اجملموعات بطاقة اخلرباء على النحو اآليت: ؛جمموعة اخلرباء
 .احلطب أو الفحم مدافئ(: األوىل)اخلبري بطاقة: األوىل اجملموعة -
 .املعدنية املدافئ(: الثانية)اخلبري بطاقة: الثانية اجملموعة -
 .املركزية التدفئة(: الثالثة)اخلبري بطاقة: الثالثة اجملموعة -
 .ابلكهرابء تعمل اليت التدفئة وسائل(: الرابعة)اخلبري بطاقة: الرابعة اجملموعة -

 ( دقائق.10) اخلاصة ابجملموعة خالل يطلع الطلبة على بطاقة اخلبري -5

 حيث سيعمل الطالب اخلبري داخل جمموعة األم على: ؛العودة إىل جمموعة األم -6

 .نقل اخلربة اليت اكتسبها إىل زمالئه 
 .املناقشة واحلوار مع أعضاء اجملموعة يف املعلومات اليت توصل إليها 
  موعة األم.اجمليف مالؤه يطرحها ز اإلجابة عن االستفسارات والتساؤالت اليت 

خبرباء اجملموعة  ابدءً  ،وتوضيح الالزم هلم ،موعةدقائق لنقل خربته إىل أعضاء اجمل أربع نح املعلم الطالب اخلبريميُ  -7
الذين أسندت إليهم مهمة  مث خرباء اجملموعة الثانية ،ت إليهم مهمة مناقشة بطاقة اخلبري)األوىل(سند  األوىل الذين أُ 

 وتكتمل املوضوعات داخل اجملموعة األم.   ،وهكذا حىت يُكمل ابقي اخلرباء نقل خرباهتم ،اقة اخلبري)الثانية(مناقشة بط

 أهم املعلومات اليت مت التوصل إليها على اللوح. خالصة ، مث تكتبيناقش املعلم اجملموعات -8
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 م املعلم أداء الطلبة.يقو ِّ  -9

 

 

 معلومات إضافية 

 جيريظام وهو ن ،2002دخال نظام تدفئة الشمس املركزية عام ؛ جرى إأسعار احملروقات يف األردن يف ظل ارتفاع -
بيب التدفئة من خالل شبكات أانوتُوزَّع  ،جممعات الطاقة الشمسية احلرارية صفيفعن طريق  فيه تسخني املياه مركزاي  

 .حىت فصل الشتاءين الطاقة الشمسية من فصل الصيف ختز  وهو ،تطبيق التخزين املومسيبوتتميز  ،املركزية

 

 أخطاء شائعة

خالل فصل  ايعتقد بعض األشخاص أنه من الضروري تشغيل أكرب عدد من وسائل التدفئة يف املنزل جلعله دافئً  -
وث حاالت حدو  ،ارتفاع قيمة الفاتورة الشهريةو  ،ولكن هذا التشغيل له آاثر سلبية مثل: زايدة استهالك الوقود ،الشتاء

 ،هبا أفراد العائلة و جيلسوجد أائل التدفئة يف الغرف اليت يتشغيل أحد وسأتكيد لذا جيب  ؛أو حوادث احلرق ،اختناق
 مع مراعاة جتديد اهلواء بني احلني واآلخر.

 ترك املدافئ املنزلية مشتعلة خالل النوم. -

 تعبئة املدافئ اليت تعمل على الكاز وهي مشتعلة. -

 تخدام وسائل التدفئة املنزلية يف جتفيف املالبس املبللة.اس -

 

 التكامل األفقي

 التكامل الرأسي 

 املنزل الصحي. ،الصف السادس ،كتاب الرتبية املهنية  -

 التعامل مع األجهزة الكهرابئية. ،الصف اخلامس ،كتاب الرتبية املهنية  -

 العناية بنظافة املنزل. ،الصف الرابع ،كتاب الرتبية املهنية  -
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 مصادر التعلم

 للمعلم

 ،كتب اهلندسة  والتكنولوجيا  مكتبة ،التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء والتربيد(. 2020)، أمحد سامي ،البسيوين -
 سوراي. ،حلب

 وطرائق الوقاية منها. ،للحديث عن خماطر احلرائق املنزلية ؛استضافة أحد مرتبات املديرية العامة للدفاع املدين -

 للطالب

  www.cdd.gov.jo: ملديرية الدفاع املدينزايرة املوقع اإللكرتوين  -

 زايرة أحد مراكز الدفاع املدين القريبة من سكنك إبشراف معلمك. -

 

http://www.cdd.gov.jo/
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 ورقة عمل

 التدفئة املنزليةوسائل 

 ا ملا هو مبني يف اجلدول اآليت:وفقً  ؛اوعيوهب التدفئة املنزليةبني مزااي كل من وسائل 

 العيوب املزااي فئة املنزليةدوسائل الت

 مدافئ الفحم أو احلطب.

 

 

  

 املدافئ املعدنية.

 

 

  

 املدفئة املركزية.

 

 

  

وسائل التدفئة اليت تعمل 
 ابلكهرابء.
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 إجاابت أسئلة الدرس

 واجتاه السهم: ،حسب الرقم ؛املتقاطعة اآلتية ابلتعاون مع زمالئك يف اجملموعةحل  الكلمات  -1

 
  الكانون .ذلفحم ويعرض للهواء حيت يصبح مجرًا( يصنع من الط ني أو احلديد أو الن حاس فتشغل النار يف ا1)

 املكيفات .شرط استعماله ابلطريقة الصحيحة ،( من أكثر وسائل التدفئة أماانً 2)

 بقية أجزاء املنزل عرب مشعاتإىل تنتشر منه احلرارة  ،تدفئة تسميتها تدل على وجود مصدر مركزي للتدفئة( 3)

 املركزية .) رديرتاٍت(

 الغاز .اليت تستعمل يف املدافئ املعدنية النفطية شتقاتامل( من  4) 

  حرارية .( املدافئ الكهرابئية حتول الطاقة الكهرابئية إىل طاقة 5) 

 وسائل التدفئة تفضل؟ برر إجابتك.أي  -2

 ألهنا من وسائل التدفئة اآلمنة إذا اتبعنا الطريقة الصحيحة يف استعماهلا. ؛املكيفات

 ما البدائل املمكنة ملشتقات النفط يف التدفئة املركزية؟ -3

 أو الغاز. ،الديزل
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 .من حيث تلويث هواء املنزل ؛كهرابءالوتلك اليت تعمل على  ،قارن بني املدافئ اليت تعمل على مشتقات النفط -4

 مقارنة ابلتدفئة اليت تعمل على مشتقات النفط. ؛املدافئ اليت تعمل على الكهرابء أقل تلويثاً هلواء املنزل

 . التدفئة املنزليةد املواد املستخدمة مصادرها للحرارة يفعد     -5

 والكهرابء.الكاز واملشتقات النفطية كالغاز و  ،فحموال ،احلطب

 .د مداخن للمواقد احلجرية الثابتةر أمهية وجو ر   ب  -6

 للتخلص من الدخان الناتج عن عملية االحرتاق. 
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: املالحظة إسرتاتيجية.  
 أداة التقومي: قائمة رصد. 
  يتعلق بوسائل التدفئة املنزلية. يف مااملوقف التقوميي: تقومي معرفة الطلبة 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال

 1  أمهية وسائل التدفئة.يبني ِّ   

 2 ع وسائل التدفئة املنزلية.ا أنو  يوض ِّح  

 3 يذكر أشكال مدافئ الفحم.  

 4 التدفئة املركزية.وعيوب كل من املدفئة املعدنية و   مميزاتيبني ِّ   

 5 آلية عمل املكيفات. يوض ِّح  

 6 فئ الكهرابئية.ا نوع احلمل الكهرابئي املستخدم يف املديبني ِّ   

 

 (0(   ال: )1: )نعم
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  املنزلية الت دفئة الوحدة الرابعة: 

 حصتانعدد احلصص:       الدرس الثاين: التعامل مع وسائل التدفئة املنزلية

 النتاجات اخلاصة

 .التدفئة املنزليةق تشغيل وسائل ائف طر يتعرَّ  -

 .دفئةة عن سوء استخدام وسائل التختناق الناجتيدد أعراض اال -

 بشكل آمن. يتعامل مع وسائل التدفئة -

 املنزلية. للتعامل اآلمن مع وسائل التدفئةيصمم وسيلة إرشادية  -

 املتنوعة.  لتدفئةعند استخدام وسائل ا ؛يطبق قواعد األمان وتعليمات الصحة والسالمة العامة -

 املنزلية.تدفئة اطر سوء استعمال وسائل اليعي خم -
 

 املفاهيم واملصطلحات: 
الوصالت  ،احلرائق ،تسريب الغاز ،ختناقاال ،االحرتاق ،ول أوكسيد الكربونأ ،التعامل اآلمن مع وسائل الت دفئة

 الكهرابئية.
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 جتنب تزويد مدفأة الكاز ابلوقود وهي مشتعلة. -

 أماكن لعب األطفال. دافئ يف املمرات ومداخل الغرف و جتنب وضع امل -

 أو استخدام مواد تنظيف قابلة لالشتعال على جسم املكيف. ،املاء احلذر من رش -

 جتنب استخدام وسائل التدفئة املنزلية يف تسخني املاء أو الطبخ. -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
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 ( KWL)جدول العصف الذهين املنظم  التدريس التعلم النشط إسرتاتيجية
 .)مالحظة: ميكن أن يعمل الطالب بشكل فردي( جدول العصف الذهين املنظمبواسطة للدرس  املعلم دميه -1

 اآليت:دول العصف الذهين املنظم على اللوح على النحو يرسم املعلم ج -2

 

 ماذا تعلمت؟ ماذا أريد أن أعرف؟ ماذا أعرف؟

   

 ؟التدفئة املنزليةق الوقاية من أخطار استخدام وسائل ائمود األول: ماذا أعرف عن طر ميأل الع -3

 ؟التدفئة املنزليةق الوقاية من أخطار استخدام وسائل ائمود الثاين: ماذا أريد أن أعرف عن طر ميأل الع -4

 ؟التدفئة املنزليةق الوقاية من أخطار استخدام وسائل ائ: ماذا تعلمت عن طر ثالث فارًغامود اليرتك الع -5
 مث ميأل يف هناية احلصة.

 للعمل على إكمال اجلدول ؛الطلبة القدوم إىل اللوح إىل يطلب املعلم أو الطالب امليسر  -6

(KWL.) 

 إليها. الطلبة املعلم يف األفكار اليت توصلوا املعلم يناقش -7

 )شجرة املشكالت( التعلم النشط إسرتاتيجية -
 جمموعات. الطلبة إىل أربع املعلم عيوز  -1

 ترسم كل جمموعة شجرة املشكالت اخلاصة هبا  -2

 ملعاجلة إحدى املشكالت اآلتية عند استخدام املدافئ يف فصل الشتاء:

  اا ُمكمً قً غالإإغالق األبواب والنوافذ. 
  لتسخني املاء أو الطهو أو جتفيف املالبس.استخدام املدفأة 
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 .وضع املدفأة يف احلمام عند االستحمام 
   .وضع أسالك التوصيالت الكهرابئية حتت السجاد أو قطع األاثث يف املنزل 

 :وجذوًعا وفروًعا الطلبة أن لكل شجرة جذورً يقوم املعلم بتذكري ا -3

 .متثل اجلذور األسباب 
 .متثل اجلذوع املشكلة 
 .متثل الفروع النتائج 

 .تقدمي التغذية الراجعةكذلك و  ،الطلبة يف أثناء العمل ومناقشتهم يتابع املعلم -4

 .اللوحعلى ، وُتكت ب سباب والنتائج لكل مشكلةاألتُلخَّص  -5

 أداء الطلبة. املعلم ميقو ِّ  -6

 )التدريب(. التعلم عن طريق النشاط إسرتاتيجية -
 لكل جمموعة. امقررً  يعني الطلبةمث  ،الطلبة إىل جمموعات املعلم عيوز  -1

 .تصميم وسيلة للتعامل اآلمن مع وسائل التدفئة املنزلية (1-4) املعلم خطوات التمرين يوض ِّح -2

وإبشراف  ،آلمن مع وسائل التدفئة املنزليةإىل كل جمموعة تنفيذ التمرين: تصميم وسيلة للتعامل ا املعلم طلبي -3
 من املعلم.مباشر 

 هم.ءأدا مويقو ِّ  ،املعلم التغذية الراجعة للطلبة ميقد -4
 

 معلومات إضافية 

واحلمام  ،تركيب أجهزة الشفط اخلاصة ابملطبخ اا جد  واخنفاض درجات احلرارة أصبح مهم   ،مع اقرتاب فصل الشتاء -
 حىت ال تنتشر داخل البيت بشكل مزعج. ؛للتخلص من الروائح الكريهة ورائحة الطعام

 

 إجاابت األسئلة الواردة يف احملتوى

 (.72) فكر صفحة
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 ملاذا جيب إطفاء املدافئ عند النوم؟ -

الناتج عن عملية احرتاق  ؛كالتسمم من تسريب غاز أول أوكسيد الكربون  ،دثه من أضرار على جسم اإلنسان* ملا حتُ 
 الوقود.

  املناعي الذي يتسبب أبمراض حساسية الصدر والربو.حدوث ضرر يف اجلهاز 
 أو خلل يف األسالك املوصلة للمدفأة. ،عيوب التصنيعإىل وهذا يرجع  ،حدوث الصدمة الكهرابئية 
 بسبب قرب املدفأة من األقمشة أو الستائر أو املالبس.   ؛حدوث احلريق أثناء النوم 

 فما مصدر الرائحة عند تسرب الغاز؟ ،عدمي الرائحةغاز البيواتن املوجود يف أسطوانة الغاز   -

الكتشاف تسرب  ؛الذي يتميز برائحة مميزة وكريهةغاز غاز الربوابن ضاف إىل غاز البيواتن املوجود يف أسطوانة اليُ  
 وأخذ التدابري الالزمة.  ،الغاز حال حدوثة من األسطوانة

 (75 ) ر صفحةفك    

 تنظيف مرشح املكيف بني احلني واآلخر؟ما املشكلة املرتتبة على عدم  -

 ما يزيد من قيمة فاتورة الكهرابء الشهرية. ؛ارتفاع استهالك املكيف لطاقة الكهرابئية 

 
 

 أخطاء شائعة

سبب ألنه قد يت ؛غري مسؤول عدُّ وهذا السلوك يُ  ،لغرفيف داخل ا مدفأة الكاز وهي مشتعلةبتعبئة الناس  يقوم بعض -
 أو تلوث اجلو برائحة الكاز غري احملرتق. ،حداث حريقيف إ

 

    التكامل األفقي

 التكامل الرأسي 

 املنزل الصحي. ،الصف السادس ،كتاب الرتبية املهنية   -
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 التعامل مع األجهزة الكهرابئية. ،الصف اخلامس ،كتاب الرتبية املهنية-

 العناية بنظافة املنزل. ،الصف الرابع ،كتاب الرتبية املهنية-

 

 مصادر التعلم

 للمعلم

 األردن. ،عمان ،. وزارة الثقافةإدارة املنزل: سلسلة مهارات احلياة(. 2007) أمين وآخرون ،مزاهرة -

 استضافة أحد مرتبات الدفاع املدين للحديث عن التعامل السليم مع وسائل التدفئة. -

 للطالب

عن السالمة العامة واالستخدام اآلمن ن مديرية األمن العام/ إدارة الدفاع املدين ونشرات صادرة عأفالم تثقيفية  -
 لوسائل التدفئة.

لالطالع الوسائل املتعددة لضمان سالمة هذه  ؛زايرة أحد املصانع الوطنية املتخصصة يف إنتاج وسائل التدفئة -
  الوسائل.
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 ورقة عمل

ةمل مع وسائل التدفئة املنزليالتعا  

 ؟ةليأنواع وسائل التدفئة املنز ما  -1
.....................................................................................................
.....................................................................................................

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

 .اإلرشادات الوقائية عند استخدام وسائل التدفئةاذكر   -2

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

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

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

.........................................................................................
......................................................................................... 
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 إجاابت أسئلة الدرس

 :للوقاية من أخطار احلريق لكل من اذكر لاللة من اإلرشادات الوقائية الواجب اتباعها -1

    مدفأة الكاز -أ

 مواد قابلة لالشتعال.  ةبعاد املدفأة عن أيإ -1

 بعد االنتهاء من تعبئتها. فيفهوجت ،وحول املدفأة ،الكاز عن سطح اخلزانإزالة آاثر  -2

 وقبل اخلروج من املنزل. ،طفاء املدفأة قبل النومإالتأكد من  -3

 مدفأة الغاز -ب

 وجتنب تقريبها من قطع األاثث. ،وأبواب الغرف ،جتنب وضع املدفأة يف املداخل واملمرات -1

 وأنه ذو نوعية جيدة. ،التوصيل املطاطي ال يوجد به تشققاتأن خرطوم من التأكد  -2

ل جيب إغالق اسطوانة ب ،وعدم تشغيل مفاتيح الكهرابء ،يجب عدم إشعال أي مصدر للنارفك رائحة غاز لإذا كان هنا -3
 وهتوية الغرفة بفتح النوافذ.، االغاز فورً 

 مدفأة الكهرابء -ج

 دفأة الكهرابئية.يف امللتيار الكهرابئي لتوصيل النوعية لرديئة كهرابئية وصالت  جتنب استخدام  -1

 أسالك التوصيالت الكهرابئية حتت السجاد أو قطع األاثث يف املنزل.عدم وضع  -2

 عن املواد القابلة لالشتعال.  ادفأة يف مكان جيد التهوية بعيدً ضع امل -3

 ن اخلطر املرتتب على كل من التصرفات اآلتية:مخ    -2

 االستحمام. عندحلمام إىل ادخال مدفأة الغاز إ -أ

من ختناق و حدوث اال ؛ األمر الذي يفضي إىلواخلانقة الناجتة عن عملية االحرتاق ،يؤدي إىل زايدة نسبة الغازات السامة     
 .الوفاةمث  
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 وضع توصيالت املدفأة الكهرابئية حتت السجاد وقطع األاثث.  -ب

دوث متاس  مع إمكانية ح ،ار الكهرابئيمما جيعلها ال توصل التي ؛األسالك دون أن نالحظ ذلككن أن تتلف مي      
 .كهرابئي

 تنظيف أسطح املكيف مبواد تلميع األاثث. -ج

 ألهنا قابلة لالشتعال.  ؛واد خطرةوهذه امل ،للمكيف استسبب تلفً 

 رمي خملفات الفحم واحلطب يف صناديق النفاايت وهي مشتعلة. -د

 إحداث حرائق. ؛ سُتسببألهنا إذا كانت مشتعلة

 تشقق أسالك التوصيل ملدفأة كهرابئية أو اهرتاؤها. -ه

 متاس  كهرابئي.وب حريق أو حدوث كن أن يتسبب ذلك يف نشمي

 .القصة مع تغيري إجيايب لنهايتها مث أعد كتابة ،اكتب قصة عن حادث  سببُه سوء استخدام وسائل التدفئة املنزلية -3

إعادة كتابة عليه مث  ،للتعامل مع وسائل التدفئة غري صحيح اسلوكً  لب لكتابة القصة اليت تتضمن أواًل ترتك حرية التعبري للطا
 لتفادي وقوع احلادث. ، ومن مث  لتغيري هناية القصة بشكل إجيايب ؛القصة مع تصحيح السلوك

 .لكل  منهما وسلبًية واحًدة ،ًزة واحًدةاكتب مي ،كاز من وسائل التدفئةمدفأة الكهرابء ومدفأة ال -4

 غازات ضارة. صدِّروال تُ  ،من تدفئة الكاز ثر أماانً وأك ،تعطي الدفء يف فصل الشتاء: أهنا مدفأة الكهرابء من ميزات

 فيها. كن أن هترتئ األسالكميو  ،د صاحلة للتدفئةو تعلن إذا تعطلت الكهرابء  أهنا :ومن سلبياهتا 

انبعاث غازات ضارة يتطلب جتديد هواء الغرفة  :ومن سلبياهتا ،وتلم العائلة حوهلا ،الدفء يف فصل الشتاءمدفأة الكاز تعطي 
 وحدوث حريق إذا سقطت.  ،ابستمرار

عدد مخسة  ،استيقظ معاذ ذات يوم  من أايم الشتاء على صوت صراخ من بيت اجلريان جراء نشوب حريق -5
 .حتماالت  ألسباب حدوث هذا احلريقا

 )الكاز أو الكهرابء أو الفحم واحلطب(. عدم إطفاء املدفأة -1
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 تشغيل مفاتيح الكهرابء مع وجود تسريب للغاز من أسطوانة الغاز املستخدمة للتدفئة أو يف املطبخ. -2

 ف اختبار التسرب عند تركيب أسطوانة الغاز ابستخدام القداحة أو أعواد الثقاب.كشْ   -3

 دفئة دون مراقبة األهل.عبث األطفال بوسائل الت -4

 .للتدفئة الكهرابئية على وصلة واحدة كثريةأو إشراك أجهزة كهرابئية   ،تزويد خزان املدفأة ابلكاز وهي مشتعلة -5

 : إىل األقل أماانً من األكثر أماانً  ابتداءً  ؛تب وسائل التدفئة اآلتيةر  -6

 مدافئ الفحم أو احلطب. ،املكيفات الكهرابئية ،الغاز ،الكاز

  .مث مدافئ الغاز ،أو احلطب ،مث مدافئ الفحم ،مث مدافئ الكاز ،املكيفات الكهرابئية

 تية:ل من وسائل التدفئة يف الصورة اآلحد د نوع الوقود املستخدم يف ك -7

 
 الكاز                   الديزل                           الفحم أو احلطب                الغاز              
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: التقومي املعتمد على األداء إسرتاتيجية.  
  :عدديسلم تقدير أداة التقومي. 
 للتعامل اآلمن مع وسائل التدفئة املنزلية. ؛املوقف التقوميي: تقومي أداء الطالب يف أثناء تصميم وسيلة إرشادية 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا(: جيد 3(: جيد.  )2.  )حباجة إىل حتسني (:1)  (: ممتاز.4. )جد 

 

 األداءمستوى 
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 

    
 قبل البدء بتصميم الوسيلة. ،يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة

1.  

  .2 يغلق الطرف املفتوح من الكرتونة ابلالصق.    

    
 أيخذ القياسات الالزمة لتغطية أوجه الكرتونة ابألوراق امللونة.

3.  

  .4 أوجه الكرتونة.يثبت الورق امللون ابلالصق لتغطية     

    
 حبيث يكون الطرف احلاد يف األسفل. ؛يثبت أعواد الشواء على الصندوق

5.  

  .6 " من أجل شتاء دافئ".هو: للوسيلة يكتب عنواانً     

    
 مث يقصها ابملقص. ،وتصاميم متنوعة يرسم على الورق أشكااًل 

7.  

  .8 التدفئة.يكتب نصائح وإرشادات عن االستخدام اآلمن لوسائل     

  .9 يثبت األوراق على الصندوق بشكل مناسب.    
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  االستثمار :اخلامسة الوحدة 

 : حصتانعدد احلصص         (1: الشركات )لدرس األولا

 النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم الشركة.يتعرَّ  -

 أنواع الشركات.يدد  -

 ف األشكال القانونية لبعض شركات األشخاص.يتعرَّ  -

 ف األشكال القانونية لبعض شركات األموال.يتعرَّ  -

 ، والبورصة.هيئة األوراق املاليةو اب، االكتتو ، السندو التالية: السهم،  ف املفاهيميتعرَّ -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، الشركة املسامهة العامة، السهم، ،شركة األموال ،شركة األشخاصالشركة، 
 السند، هيئة األوراق املالية، بورصة عمان، الشركة املسامهة اخلاصة.  ،االستثمار ،االكتتاب

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 .يف بورصة عماناحلذر عند التعامل مع األوراق املالية  -

 رأس املال.يف مراعاة توزيع األرابح يف شركات التضامن حسب حصة كل شخص  -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 )أسئلة وأجوبة( التدريس املباشر إسرتاتيجية -

 :مثل ،يهمبعض األسئلة علمث يطرح  ،للدرس ابستعراض خربات الطلبة املرتبطة ابملشاريع الفرديةاملعلم  د ميه -1

  ؟ابالستثمارماذا نعين 
  هل يستطيع الفرد االستثمار يف رأس مال ُمدود؟ 
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 ؟ما اهلدف من أتسيس الشركات 

اإلجابة الصحيحة على  يكتب مث ،اقشتها للوصول ملفهوم الشركةمنيواصل و  ،إىل إجاابت الطلبة يستمع املعلم -2
 اللوح. 

 العمل اجلماعي التعاوين )الرؤوس املرقمة( إسرتاتيجية -
  .جمموعات متساوية أربعالطلبة إىل املعلم  سميق -1

 :اجملموعات مبناقشة املوضوعات اآلتية املعلم فيكل -2

 : شركة التضامن.جمموعة األوىل

 : شركة التوصية البسيطة.الثانيةجمموعة 

 : الشركة املسامهة العامة.الثالثةجمموعة 

 : الشركة املسامهة اخلاصة.الرابعةجمموعة 

 ،.....(.3، 2، 1وعلى الطالب حفظ رقمه )مثال:  ،ملعلم كل طالب يف كل جمموعة رقًمايُعطي ا-3

 السابقة.ومناقشة املوضوعات للتفكري  اجملموعات الوقت الكايفاملعلم  عطيي-4

 على اللوح: اآلتيةسئلة األ املعلم يكتب -5

 شكال القانونية لشركات األشخاص؟ األ ما 
  ت األموال؟شكال القانونية لشركااأل ما 
 ما الفرق بني شركات األشخاص وشركات األموال؟ 

صاحب  الطالبينوب  من كل جمموعة لإلجابة، احبيث خيتار رقًما عشوائي   ؛نتائجهايف موعات يناقش املعلم اجمل -6
 الرقم عن أفراد جمموعته يف اإلجابة.

 عرب خارطة مفاهيم على اللوح. ؛موضوعات األسئلة السابقة املعلم صيلخ -7

 أداء الطلبة. م املعلميقو ِّ  -8
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 معلومات إضافية

أو القيمة اليت يتم عندها  ،أو عند أتسيس الشركة ،مسية للسهم هي قيمة السهم عند إصدارهالقيمة اال -
 بيع السهم عند اإلصدار األويل.

 

 أخطاء شائعة

التأكد من دون و  ،يف شركات جديدة دون الرجوع إىل السجل التجاري هلذه الشركة أسهًمابعض األشخاص  شرتيي -
 عهم يف شباك النصب واالحتيال.مما يوقِّ  ؛وجودها

 

 التكامل األفقي

   كسب املال.   ،الصف السابع ،كتاب الثقافة املالية  -

 التكامل الرأسي 

 كتاب الرتبية املهنية، الصف السادس، إدارة املال.  -
 

 مصادر التعلم
 للمعلم
 . الدار اجلامعية، بريوت: لبنان.املدخل املعاصر يف ُماسبة الشركات(. 2006) أمحد رجب ،عبد العال -
 ها.يث عن أنواع الشركات وطرائق إنشائللحد ؛الشركات الوطنية استضافة أحد مديري -

 للطالب
 .www.cbj.gov.jo :للبنك املركزيزايرة املوقع اإللكرتوين  -
 ،لالطالع على طبيعة نشاطاهتا يف خدمة االقتصاد الوطين ؛زايرة أحد الشركات الوطنية اجملاورة ملنطقة سكنك -

 إبشراف معلمك.
 

http://www.cbj.gov.jo/
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 ورقة عمل

 الشركات

 يف ما أييت: يف ما يتعلق ابلشركات ،غري الصحيحة العبارة إبزاء)×( وإشارة  ،العبارة الصحيحة إبزاء( (ضع إشارة  

 )      (. زم مبقتضاه شخصان فقط ابملسامهة يف مشروع اقتصاديتالشركة عقد يل -1

 )      (. شركة التضامن هي إحدى شركات األموال -2

 وشركاه. على أن يضاف لالسم ؛أو كنية كل منهم ،يتألف عنوان شركة التضامن من أمساء مجيع الشركاء فيها -3

 )     (. ال جيوز أن يتجاوز عمر الشركاء يف شركة التوصية عن سن الثامنة عشرة -4

 )    (. يصل عدد املسامهني يف الشركة املسامهة العامة إىل عشرات اآلالف -5

 )     (. من اخلسائر شيءأي ال يتحمل صاحب السهم  -6

 )     (. خلاصة شركة الكهرابء األردنيةمن أمثلة الشركات املسامهة ا -7

 )     (. قيمة السهم يف الشركات املسامهة العامة دينار واحد -8

 أم خسرت )       (. الشركة سواًء رحبت ؛للشركة مقابل مبلغ سنوي اثبت يصل عليه ايعد حامل السند مقرضً  -9

 (.  أشكال شركات األشخاص)    إحدى الشركة املسامهة اخلاصة  -10
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: املالحظة إسرتاتيجية. 
 أداة التقومي: قائمة رصد. 
  يتعلق ابلشركات. يف مامعرفة الطلبة املوقف التقوميي: تقومي 

 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال

  .1 ف مفهوم الشركة.عرَّ تي  

  .2 يُعدد بعض شركات األشخاص.  

  .3 شركات األموال.عدد بعض ي  

  .4 موال وشركات األشخاص.ز بني شركات األميي ِّ   

  .5 ق بني السهم والسند.يفر ِّ   

  .6 ز بني هيئة األوراق املالية وبورصة عمان.ميي ِّ   

 

 (0(   ال: )1: )نعم
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  االستثمار :اخلامسة الوحدة 

 حصتانعدد احلصص:                (2: الشركات )ثاينالدرس ال

 النتاجات اخلاصة

 .إلنشائها م معلومات عنِّ الشركات اليت خيططيصمم لوحة تض-

 الوطين. االقتصاديف دعم  االقتصاديةيعي أمهية املؤسسات -

 

 املفاهيم واملصطلحات: 
 .االقتصاد الوطين ،املؤسسات االقتصادية

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 .عند تصميم لوحةٍ  متطلبات الصحة والسالمة العامة راعِّ  -

 ترتمجه يف املستقبل لواقع مجيل. ،وضع فكرة أو حلمإىل سارع  -

 احملبطني. جتنب -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 التعلم النشط )أعواد املثلجات( إسرتاتيجية -
 وتتلخص يف: ،أعواد املثلجات إسرتاتيجيةبتطبيق للدرس  املعلم دميه -1

  على أعواد املثلجاتأمساء الطالب كتابة. 
  اجلميع. قِّبلوضع األعواد يف علبة تكون مرئية من 
 عليه اإلجابة طالب الذي يظهر امسه يكون لزاًما ، والعود مثلجات من العلبةلالعشوائي  بدأ املعلم ابلسحبي

 السؤال املطروح. عن
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 ابلدرس احلايل هوربط ،السابق حىت ينتهي من مراجعة الدرس ؛يستمر املعلم ابلسحب العشوائي لألعواد . 

 الطلبة بعد االستماع لإلجاابت الصحيحة. املعلم زيعز  -2

 التعلم اجلماعي )حوض السمك( إسرتاتيجية-

 يعرض املعلم النتاج التعليمي اخلاص يف تصميم لوحة عن شركة خيطط إلنشائها. -1

 إسرتاتيجيةابستخدام ( أتسيس مكتبة على صورة شركة تضامن 1-5) لطلبة أهنم سيطبقون التمرينيبني املعلم ل -2
 وتتلخص يف: ،حوض السمك

 على شكل حوض مسك داخل الغرفة الصفية . ،يف دائرة أو مخسة كراسيتوضع أربعة  * 
 .اارج حوض السمك، وبشكل دائري أيضً ضع ابقي الكراسي خو ت* 
أتسيس مكتبة  :(1-5رين )حوض السمك لتطبيق التم جيلس عدد من الطلبة )خيتارهم املعلم( على كراسي* 

لوحة عن شركة خُمطط إلنشائها، بينما  الطلبة صممحيث ي ؛قيقةد نير عشمدة تقارب  على صورة شركة تضامن
 جيلس الباقون )وهم املالحظون( خارج احلوض يستمعون برتكيز و يسجلون املالحظات.

 حوض السمك. يةإسرتاتيجيف  صورة توضح ترتيب الطلبة مالحظة:

                                    
 ويلخص أهم األفكار واملعلومات. ،إجاابت الطلبةإىل ع ويستم ،اا مجاعي  جيري املعلم نقاشً  -3

  .يكرر املعلم العملية السابقة مع جمموعة جديدة من الطلبة -4

 أداء الطلبة.املعلم  م قو ِّ ي -5
 

10 

 معلومات إضافية

وتركهم   هم،ن فاعلية الشباب وابتكار إإذ  ،مسؤولية دعم االقتصاد الوطين مشرتكة بني الشباب واحلكوماتإن  -
قامة مشاريعهم اخلاصة وتطوير مهاراهتم إىل إالقطاع العام أو اخلاص والتوجه املنظومة التقليدية املعتمدة على الوظيفة يف 

 .ا االقتصاد احمللي والعاملي أيضً يف اوتطويرً  ااجً مما يقق هلم اندم ؛عرب تقنيات التواصل احلديثة
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 التكامل األفقي

   كتاب الرايضيات، الصف السابع، النسبة والتناسب.  -

 التكامل الرأسي 

 كتاب الرتبية املهنية، الصف الرابع، درس السوق ومهارة الشراء.  -

 البنوك ،الصف اخلامس ،كتاب الرتبية املهنية  -

 إدارة املال. ،الصف السادس ،املهنيةكتاب الرتبية   -
 

 مصادر التعلم

 للمعلم

www.sdc.com.jo   :زايرة موقع مركز إيداع األوراق املالية -  

 للطالب

 . www.cbj.gov.jo :األردين البنك املركزيالنشرات الصادرة عن  -

 

  

http://www.sdc.com.jo-/
http://www.cbj.gov.jo/
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 ورقة عمل

 الشركات

  ؛فكرة رايدية لتصميم مشروع صغري يعود عليك ابلدخل ؛ ضع أو اقرتحعزيزي الطالب بعد دراستك ملوضوع الشركات
 كاآليت: 

 اسم الطالب:.........................

فكرةاملشروع:....................................................................................................
.............................................................. 

 .....اسم الشركة:......................................................................

 نوع الشركة:............................................................................

 مقدار رأس املال:....................................................................

 الألزمة:.......................................................................األدوات 

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

 ....املطلوبة:..................................................................... املهارات

 األرابح املتوقعة:........................................................................

 الفوائد املتوقعة على اجملتمع
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 إجاابت أسئلة الدرس

 وضح املقصود بكل مما أييت: -1 

أو عمل  ،س املالأحصة من ر  مشروع اقتصادي بتقدمي هي عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر ابملسامهة يف الشركة:
 ه.واقتسام ،ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارةالستثمار 

واحلصول على األرابح عند  ،هو حق ملكية يف شركٍة مسامهٍة ، لصاحبه احلق يف التصويت يف اهليئة العامة للشركةالسهم: 
 ا عن العمل. وتوقفه ،واقتسام ممتلكاهتا عند تصفيتها ،ل جزء من اخلسائروحتمُّ  ،توزيعها

بل للشركة مقا ايل مشاريعها فُيعد حامله ُمقرِّضً لتمو  ؛هو أداة طويلة األجل ميكن أن ُتصدرها حكومة أو بلدية أو شركةالسند: 
 فيها. انه ال يُعد مسامهً أك ،رحبت الشركة أم خسرت اءً مبلغ سنوي اثبت يصل عليه سو 

 ،ومراقبة التعامل ابألسهم والسندات ،وتطويره ،هدفها تنظيم سوق رأس املالهي مؤسسة حكومية رقابية هيئة األوراق املالية: 
 وغريها من األوراق املالية.

 ما البنود اليت ينبغي أن يتضمنها عقد شركة التضامن؟  -2 

 .ابستثناء حاالت اإلرث ،أن يكون مجيع الشركاء قد أكملوا سن الثامنة عشرة من عمرهم-

بغض النظر عن قيمة استثماره الشخصي فيها، وتطال  ؛عن ديون املؤسسة كاملة لتضامن مسؤواًل كل من أعضاء شركة ايُعد  -
 هذه املسؤولية أمالكه وموجوداته الشخصية.

 رابح واخلسائر بني الشركاء حسب حصة كل منهم يف رأس املال .تتوزع األ-

 قارن بني األسهم والسندات من حيث حتمل اخلسارة . -3

سواء رحبت الشركة أم  ،بينما يصل حامل السند على مبلغ سنوي اثبت ،من اخلسائر اسهم جزءً يتحمل صاحب األ 
 خسرت.

 ما الشكل القانوين الذي تندرج حتته شركة الكهرابء األردنية؟  -4

 أشكال شركات األموال.إحدى وهي  ،من شركات املسامهة العامة احملدودة 
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 قارن بني شركة التضامن والشركة املسامهة العامة كما يف اجلدول اآليت:  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مث أجب عن األسئلة اليت تليه: ،أمعن النظر يف الشكل اآليت -6

 
 سم ِّ املكان الذي تشاهده يف الشكل السابق.-أ

 نوع الشركة              

 وجه املقارنة

 

  التضامن ة شرك

 

 الشركة املسامهة العامة

 20 ، حىتن أو أكثراشريك عدد الشركاء
 .اشخصً 

ن ، وقد يصل العدد إىل اشريك
 .عشرات اآلالف

 .مسموح .جيوز ال إمكانية االكتتاب العام

مسؤولية الشركاء املالية عن 
 ديون الشركة

عن ديون  كل عضو مسؤواًل د  يع
بغض النظر عن  ؛املؤسسة كاملة

 .قيمة استثماره الشخصي فيها

ال يتحمل الشركاء مسؤولية 
حيث ميكن  ؛ديون الشركة

 .اللجوء إىل االكتتاب

األردنية املسامهة البرتول مصفاة .جمموعة حيدر مراد وأوالده مثال عليها
 .العامة احملدودة



93 
 

 بورصة عمان.

 ما أمهية وجود شاشة العرض يف الشكل السابق؟-ب

 والسندات.لتظهر عليها أسعار التداول من بيع وشراء لألسهم 

 بناًء على املعلومات الواردة يف الشاشة. ؛تتوقع أنه يدور بني فردين يف الشكل السابق ااكتب حوارً  -ج

 ابملعلومات الواردة يف الشاشة، بناًء على فهمه ملوضوعات الوحدة. يتعلق اليكتب حوارً  ؛ُترتك احلرية للطالب

 أكمل املخطط اآليت ابلكلمات املناسبة: -7

 الشركاتأنواع 

 .شركات األموال

 ومن أشكاله القانونية:

 .شركات األشخاص

 ومن أشكاهلا القانونية:

 شركات التضامن شركات املسامهة العامة

 شركات التوصية البسيطة شركات املسامهة اخلاصة
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي املعتمد على األداء التقومي: إسرتاتيجية. 
  قائمة رصد التقومي:أداة. 
 :تقومي أداء الطلبة أثناء تصميم لوحة عن شركة ختطط إلنشائها املوقف التقوميي.      

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال

  .1 جيهز املواد واألدوات الالزمة للعمل.  

  .2 على الكرتونة. للشركة ويلصقه اخيتار امسً   

  .3 للشركة. ايصمم شعارًا مناسبً   

  .4 والشكل القانوين هلا. ،يدد نوع الشركة  

  .5 ورأس املال والربح املتوقع. ،يدد عدد الشركاء  

  .6 ويعيدها إىل مكاهنا املخصص. ،ينظف األدوات  

 

 (0(   ال: )1: )نعم
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 الوحدة السادسة: احلرف التقليدية

  حصتاناحلصص:  عدد             احلرف التقليدية األردنية :الدرس األول

 النتاجات اخلاصة

 .يعي مفهوم احلرف التقليدية -

 . أمهية احلرف التقليدية يوض ِّح -

واألصداف  ،وفن الفسيفساء ،والبسط ،والزخرفة ابلرمل امللون ،ف بعض أنواع احلرف التقليدية مثل: صناعة القشيتعرَّ -
 . واحللي من عجم الزيتون، البحرية

 حركة السياحة. يقدر أمهية احلرف التقليدية يف دعم -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 .  الفسيفساء ،النسيج ،احملقن املعدين ،الزخرفة ،املخرز ،احلرف التقليدية

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 .ةبوس الطلوالتقاليد واملوروثة يف نفميدة غرس القيم احل -

 احلرص على اقتناء القطع التقليدية واالعتزاز هبا.  -

 .اعلى تسويق األردن سياحي  احلرص  -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 القبعات الستدريس الت إسرتاتيجية

 جمموعات غري متجانسة. يقسم املعلم الطلبة إىل ست -1

 ترتدي كل جمموعة قبعة ذات لون خمتلف عن اجملموعة األخرى. -2

 حبيث يطلق العنان لتفكري حبسب لون القبعة كما أييت: ؛يطرح املعلم موضوع الدرس املتعلق ابحلرف التقليدية -3

واملواد  ،وأنواع احلرف ،وأمهيتها ،احلقائق عن احلرف التقليديةوتعمل على مجع  ،اجملموعة األوىل: ترتدي القبعة البيضاء  
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 واملناطق اليت تشتهر بصناعتها. ،الداخلة يف صناعتها

 للعادات والتقاليد املوروثة.السلبيات ظهر وتُ  ،بعة السوداءاجملموعة الثانية: ترتدي الق 

 ؛هومدى الدعم الذي تقدم ،األردنية ابجلوانب اإلجيابية للحرف التقليدية وهتتم ،اجملموعة الثالثة: ترتدي القبعة الصفراء 
 .ااألردن سياحي  عم لألشخاص وترويج ومقدار االستفادة من احلرف لد ،إلبراز الطابع احلضاري والثقايف للمجتمع األردين

األردنية يف حلرف التقليدية ظهر قيمة اتُ و  ،العاطفية واملشاعرابجلوانب وهي هتتم  ،اجملموعة الرابعة: ترتدي القبعة احلمراء 
 .مثاًل  كالعرس األردين  :مشهد متثيلي وأ ،يدوية أشغال وأ ،عرض صوركأبشكال متعددة،  ابراز اهلوية األردنية 

 وتسويقها وتروجيها ،األردنية احلرف التقليدية صناعة مقرتحات لتطويروتقدم  ،اجملموعة اخلامسة: ترتدي القبعة اخلضراء 
 عرب املواقع التواصل االجتماعي.

   .وأثرها على اجملتمع ،الصورة الكاملة للحرف التقليديةوتوض ِّح ، اجملموعة السادسة: ترتدي القبعة الزرقاء 

 لتبادل األفكار بني أفرادها. ؛للمجموعات الوقت الكايفاملعلم  مينح  -4

 .وتقدمي التغذية الراجعة ،مناقشتهاجتري مث  ،نتائج اجملموعاتإىل الطلبة املعلم و يستمع  -5

 على اللوح. مث يدون أهم األفكار واملعلومات ،يلخص املعلم الدرس -6
 

 

 

 

 إجاابت األسئلة الواردة يف احملتوى
 ( 102ر )صفحة فك   
 هل ميكن استخدام الرمل العادي يف الزخرفة؟ وملاذا؟  -

 ومنتقاة بواسطة املنخل من الشوائب العالقة. ،ألهنا مصفاة ؛ا استخدام الرمال البحرية الفاحتةيفضل دائمً 

 معلومات إضافية 
 ،اليت تتوافر يف األماكن السياحيةاألردنية  على شراء منتجات خمتلفة من احلرف التقليدية بل الكثري من السائحنيقيُ  -

 غريها . : البرتاء ووادي رم والعقبة و مثل
 ،()لطحن حبوب القهوة اهلاون :مثل ،صناعة بعض األواينو  ،التطريز اليدوي :احلرف التقليدية األردنية األخرىمن  -

 . صناعة احللي وأدوات الزينة :ىلابإلضافة إ
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 أخطاء شائعة
 غمر القش املستخدم يف صناعة األطباق ابملاء مدة زمنية كافية يؤدي إىل تكسرها.عدم  -
 املبالغة يف أسعار املنتجات التقليدية األردنية. -
 ملبالغة يف أسعار منتجات احلرف التقليدية األردنية. اب ؛سائحنيلاستغالل بعض التجار ل -
 

 

 التكامل األفقي
 املظاهر احلضارية للدولة األموية. ،لصف السابع، اكتاب التاريخ  -

 التكامل الرأسي
 أشغال اإلبرة.، الصف السادس ،كتاب الرتبية املهنية-

 

 مصادر التعلم
 للمعلم

 األردن.، إربد ،دار الكندي ،حكاايت من الرتاث األردين ،(2000)، سليمان ،زرعياأل -
 للحديث عن أمهية هذه الصناعة يف توفري فرص العمل. ؛استضافة أحد العاملني يف املنتجات التقليدية األردنية -

 للطالب
  www.jordanriver.jo  :هنر األردنالتابعة ملؤسسة  زايرة مجعية سيدات بين محيدة  -

 

 
 

 
 
 

http://www.jordanriver.jo/
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 ورقة عمل
 احلرف التقليدية األردنية

 
 وضعها يف ملف إجنازاتك:  ،مث ألصقها يف املكان املخصص ،املعرفة املتاحة لديك ا حلرف تقليدية أردنية من مصادرمجع صورً ا

 .----------------------اسم الطالب :

 الصورة اسم احلرفة التلقليدية
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 إجاابت أسئلة الدرس

 ف احلرف التقليدية. عر    -1

ينتجه مللبسه  يف مالتلبية احتياجاته املادية املتمثلة  ؛ميارسها اإلنسانشمل كل املهن اليدوية اليت مصطلح ي احلرف التقليدية:
 أو ما ينتجه لكسب رزقه، وهلا ارتباط وثيق أبذواق اجملتمع وعاداته وتقاليده وثقافته. ،ومأكله ومشربه

 : مما أييت ل كاًل عل    -2

  .اللينقع القش ابملاء قبل بدء عمل الس -أ 
 وال يتعرض للتقصف أثناء العمل.  ،انً ليصبح لي ِّ 

 تشتهر العقبة ومعان والبرتا بوجود حرفة الزخرفة ابلرمل امللون فيها.  -ب
 ولوجود األفواج السياحية اليت تؤم هذه املناطق. ،لتوافر الرمل أبلوانه املتنوعة يف هذه املناطق

 .يكون احملقن املستخدم يف الزخرفة ابلرمل امللون طوياًل -جـ 
 ليصل إىل قعر الزجاجة. 

 عدد املواد واألدوات اليت يستخدمها احلريف للزخرفة ابلرمل امللون.   -3
 ومعلقة ،عدين طويلوُمقن م ،منضدة صغرية لوضع أطباق الرمل امللون املعاجل ابلصبغات الطبيعية والصناعية

 وسلك حديدي. ،صغرية
 حملافظة على احلرف التقليدية ودعمها.إىل امن األسباب اليت تدعو  اللةح لوض    -4

 ألمهية احلرف التقليدية يف أهنا رمز معرب عن اجلانبني املادي واملعنوي للمجتمع.  -1 
 م يف إبراز الطابع احلضاري والثقايف للمجتمعات. همما يس ؛أهنا تركز على تقاليد موروثة -2
وتعزز موهبة   ،املباشرة بني احلريف وما يبدعه من أعمال القةفهي تؤكد الع ؛هلذه احلرف التقليدية طابع إنسان -3

 العاملني هبا ومقدرهتم.
 ا من احلرف التقليدية األردنية. د أربعً عد    -5

 .حرفة الساللة -1
 حرفة الزخرفة ابلرمل امللون. - 2 
 حرفة النسيج والبسط. - 3 
 حرفة الفسيفساء. - 4 
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 د املواد واألدوات اليت يستخدمها احلريف يف أعمال القش. عد    -6
مث لفها  ،غمرها يف ماءإىل  اجلاف يف موسم احلصاد، وحنتاج صنع األطباق من القش املأخوذ من سيقان القمح والشعريتُ 

 (. برة املسماة )املخرزونستعمل اإل ،بقطعة قماش
 
 أييت:  يف ماالصحيحة  اإلجابةضع دائرة حول رمز  -7

 . اإلجابة )ب( حرفة الساللة-1 
 .إلجابة )د( حرفة النسيج والبسطا-2
 . مأداب( اإلجابة )ج-3
 وأوعية زجاجية. ،صغرية ومالعق ،وُمقن معدين ،ورمل ملون ،( منضدةاإلجابة )أ-4
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 املالحظة. :التقومي إسرتاتيجية 
 قائمة شطب التقومي: أداة. 
 يتعلق ابحلرف التقليدية األردنية يف ماتقومي معرفة الطلبة  التقوميي: املوقف. 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال

  .1 .مفهوم احلرف التقليدية يوض ِّح  

  .2 .ية احلرف التقليدية أمهيبني ِّ   

  .3 د بعض أنواع احلرف التقليدية. يعد ِّ   

  .4 .احلرف التقليديةق تنفيذ بعض ائيذكر طر   

  .5 ل سبب نقع القش ابملاء قبل عمل السالل. يعل ِّ   

  .6 .األماكن اليت تشتهر هبا احلرف التقليديةيذكر بعض   

  .7 املستخدمة يف أعمال القش.واألدوات د املواد يعد ِّ   

  .8  .ردنية اليت تشتهر حبرفة الفسيفساءيذكر املدينة األ  

 

 ( 0(       ال: )1نعم:)
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 : احلرف التقليدية السادسةالوحدة 

 : حصتاناحلصص عدد     الدرس الثاين: احلرف التقليدية وطرائق تسويق منتجاهتا

 النتاجات اخلاصة

 األردنية بطريقة صحيحة. ق بعض احلرف التقليديةيسو ِّ  -

 .ف التقليدية األردنية يف دعم حركة السياحةر أمهية احلر يقد ِّ  -

 ا مواد من البيئة احمللية.مستخدمً  ؛األردنية منتوجات احلرف التقليديةذ مناذج من ينف ِّ  -

  أثناء العمل يف احلرف التقليدية. يف ق متطلبات الصحة والسالمة العامةيطب ِّ  -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 .  املتحف الشعيب ،تسويق املنتجات ،عجم الزيتون ،احللي ،البحرية فاصداأل

 

 والسالمة العامة:تعليمات الصحة 
 .ورق الزجاجو  ،الالصقو  ،مة عند استخدام املقصالسالمة العامراعاة متطلبات الصحة و  -
 .أصابع اليد عند حف عجم الزيتون بورق الزجاجإىل  االنتباه -
  .من أي عمل االنتهاءالصابون بعد يديك ابملاء و  ضرورة غسل -

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 التعلم النشط)تيك اتك توك( إسرتاتيجية -

والقائمة على اللعب ، (تيك اتك توك) إسرتاتيجيةأسئلة ابستخدام وطرح  ،مبراجعة الدرس السابق للدرس املعلم دميه -1
 بني اجملموعات.

 
 تجهيز أقالم ابلوان خمتلفة.بو  ،جيهز املعلم لوحة اللعب برسم املربعات على الورق -2
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  (.xواجملموعة الثانية: أتخذ الرمز) ،(oاجملموعة األوىل: أتخذ الرمز) :الطلبة إىل جمموعتني يوزع املعلم -3

 من الدرس السابق. ويطرح عليه سؤااًل ، من كل جمموعة بطريقة عشوائية اخيتار املعلم طالبً  -4

 على اللوحة. اموعتهإىل جم ااجملموعة اليت جتيب أواًل إجابة صحيحة تضيف رمزً  -5

 برمزه. اشكل خط  يحبيث ال  ،لتقطع على اجملموعة األخرى ؛حتاول اجملموعات اإلجابة كل مرة يطرح هبا املعلم سؤااًل  -6

 . قطراي   م أعموداي   مأ ،ارأسي   ما أفقي  أسواء  اا برمزه خط  تكمل أواًل  اليت اجملموعة الفائزة هي -7

  يربط املعلم الدرس احلايل ابلدرس السابق. -8
 (التعلم عن طريق النشاط )التدريب إسرتاتيجية

 يوزع املعلم الطلبة إىل جمموعتني متساويتني. -1

عمل قطعة حلي من  (2-6)و ،التشكيل ابألصداف البحرية :(1- 6األدوات الالزمة لتنفيذ التمرين) املواد و جيهز -2
 .عجم الزيتون

 غطاء علبة ابألصداف البحرية ابتباع اخلطوات ينب( املتعلق بتزي6-1التمرين)يطلب املعلم من اجملموعة األوىل تنفيذ  -3
 املوضحة يف الكتاب املدرسي.

ابتباع اخلطوات املوضحة ابلكتاب  ؛( املتعلق بعمل قطعة حلي2-6يطلب املعلم من اجملموعة الثانية تنفيذ التمرين) -4
 املدرسي.

  .تقدمي التغذية الراجعةمع  ،اإلجابة عن استفساراهتميتابع و  ،التمارينثناء تنفيذ أاجملموعات يف  يتابع املعلم -5

 .أثناء العمل يف أمور السالمة العامةضرورة مراعاة املعلم  كديؤ  -6

 التغذية الراجعة للمجموعات. قدممث ت ،هاوتناقش ،تعرض كل جمموعة أعماهلا -7

  أداء الطلبة.املعلم م يقو ِّ  -8
 

 

 معلومات إضافية 
حيث تعرض  ؛ويهدف إىل تعزيز فكرة التآخي بني األداين ،يقع يف حبل نيبو يف ُمافظة مأداب ،متحف احلكاية الرتاثي -

 .عليه السالم تبدأ من عصر النيب نوح ،املنحواتت فيه أحدااثً 
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 إجاابت األسئلة الواردة يف احملتوى
 ( 111)صفحة  فكر

 هل ميكن االستفادة من عجم الزيتون يف أشياء أخرى؟  -
 ويسمى اجلفت. ،ميكن االستفادة منه يف صناعة وقود طبيعي قليل التكلفة، نعم

 

 أخطاء شائعة
 إىل عدم ثباهتا وسقوطها.  يفضيما  ؛استخدام الصق غري مناسب إللصاق األصداف على العلبة املعدنية -
مما يتاج إىل وقت  ،نواة العجمةمما يؤدي إىل صعوبة الوصول إىل  ؛حفه بورق الزجاجعدم نقع عجم الزيتون قبل  -
 جهد كبريين.و 

 

 التكامل األفقي
  .عمان ،الصف السابع ،كتاب الرتبية الوطنية

 التكامل الرأسي
 .األطعمة الشعبية ،الصف السادس ،كتاب الرتبية املهنية -

 

 مصادر التعلم
 للمعلم

 عمان: األردن.  ،. دار وائل للنشرصناعة السياحة يف األردن(. 2000) خالد ،مقابلة -
  www.jordanriver.jo :نمؤسسة هنر األرد -

 بللطال
         www.doa.gov.jo :لدائرة اآلاثر العامة متحف احلياة الشعبية األردنية التابعزايرة  -

 

http://www.jordanriver.jor/
http://www.doa.gov.jo/
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 ورقة عمل
 طرائق تسويق منتجاهتااحلرف التقليدية و 

مث سجل ، احلرف التقليدية اليت تعرضها عن واحبث  ،متحف احلياة الشعبية التابع ملنطقتك برفقة والديكُزر  ،عزيزي الطالب
 من خالل اجلدول اآليت: هما توصلت إلي

 فيه  أو املتوافرة دةوجو احلرف التقليدية امل اسم املتحف  
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 إجاابت أسئلة الدرس

 .لصق األصداف البحرية على أسطحهاعدد لالث قطع من موجودات املنزل ميكن  -1

والعلب  ،أسطح الصناديق علىو  ،طارات الصورإوعلى أسطح  ،داف البحرية على سطح املراايميكن لصق األص
 . املختلفة

  مما أييت : كاًل    بر ر -2
 نشوء صناعات تقليدية عديدة تعتمد على استخدام خشب الزيتون يف اململكة األردنية اهلامشية .  -أ

 بسبب انتشار زراعة الزيتون يف كثري من أراضي اململكة األردنية اهلامشية . 
  .تقليدية تعتمد على التشكيل ابألصدافتشتهر مدينة العقبة بصناعات  -ب

 ذلك بسبب توافر األصداف البحرية املتنوعة يف مدينة العقبة. 
 مكانية استخدام عجم الزيتون لصناعة احللي.إ -ج

عمل قطع احللي على اختالف و  ،كان مترير خيط النايلون خالهلاومن مث يصبح ابإلم ،ذلك إلمكانية تفريغ نواة عجمة الزيتون
 عها.  أنوا
 اذكر لاللة منتوجات حلرف تقليدية تعرض يف املعارض .  -3

 أدوات مثل اهلاون ) أداة لطحن حبوب القهوة ( ،أزايء من الرتاث الشعيبمتنوعة، قطع حلي 
 اقرتح لاللة أفكار من شأهنا تشجع احلرف التقليدية يف اململكة األردنية اهلامشية .  -4

 تشكيل جلان للرتاث الشعيب. -1
 يف األردن. املتواجدةتنظيم زايرات للمتاحف  -2
 . أردنية حرف تقليديةسابقات تربز إبداع الطلبة يف عمل عمل م -3

 ) يرتك اجملال أمام الطالب إلعطاء أفكار أخرى (.
 لاللة منتوجات حلرف تقليدية ميكن صناعتها من عجم الزيتون .  أعط   -5
 ميدالية من عجم الزيتون .و  ،وعقد ،وسوار ،كن عمل مسبحة من عجم الزيتونمي
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 املالحظة:  التقومي إسرتاتيجية . 
 عدديقدير : سلم تالتقومي أداة. 
 التشكيل ابألصداف البحرية يف أثناء: تقومي أداء الطلبة التقوميي املوقف  . 

 مستوى األداء
حباجة إىل  جيد جًداجيد  ممتاز الرقم مؤشر األداء

 حتسني
  .1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة أثناء العمل.     
  .2  علبة ابألصداف البحرية.نيلتزي جيهز املواد و األدوات الالزمة    
 مث يقص، وخلف ورق التجليد ،خيطط بقلم الرصاص حول ُميط غطاء العلبة    

 ويلصق. 
3.  

 حبيث تكون األصداف ؛ اجيدً يلصقها غطاء العلبة الفارغة ابألصداف و  يزين    
  حول طبق الطعام املستدير فوق منتصف غطاء العلبة.

4.  

  .5  يف مركز غطاء العلبة. ايزيل طبق الطعام ويلصق أصدافً     
  .6 ا. يرتك املكان نظيفً عيد األدوات إىل مكاهنا املخصص و ي    
  .7 يغسل يديه ابملاء والصابون دون اإلسراف ابملاء.    

 

ا(: جيد 3(: جيد  )2.  )إىل حتسني حباجة(: 1)  .(: ممتاز4. )جد 
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 الوحدة السابعة: العناية ابألشجار املثمرة 

 حصتانعدد احلصص:       تقليم األشجار املثمرة :لدرس األولا 

 النتاجات اخلاصة

 وأنواعه. ،ومواعيده ،وأدواته ،وفوائده ،ف مفهوم التقليميتعرَّ  -

  الغرض من تقليم األشجار املثمرة.  يبني ِّ  -

 يقلم بعض أشجار احلديقة املدرسية بطريقة صحيحة. -

 يف أثناء إجراء عملية التقليم لألشجار املثمرة. ؛يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة -
 

 املفاهيم واملصطلحات: 
تقليم  ،التقليم اجلائر ،األفرع املائية، سرطاانتال ،املاستك ،مقص التقليم ،خدمة األشجار ،األشجار املثمرة ،التقليم

 تقليم جتديد.  ،تقليم إمثاري ،تربية
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
حلماية األشجار من األمراض  ؛املاستك( بعد إجراء عملية التقليم مباشرة) على استخدام مادة عجينة التقليماحلرص  -

 واحلشرات والظروف اجلوية املختلفة.

 احلذر عند استعمال أدوات التقليم. -

لتجنب نقل األمراض  ؛جيب تعقيم أدوات التقليم قبل البدء ابستخدامها وعند االنتقال من شجرة إىل أخرى -
 واحلشرات بني األشجار.

 االلتزام إبجراء عمليات التقليم لألشجار املثمرة يف مواعيدها احملددة. -
 

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
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 )لعبة بطاقات الذاكرة( التعلم النشط إسرتاتيجية
 الطلبة إىل جمموعات كل جمموعة تتكون من طالبني. املعلم متقس -1

 بطاقات يقسمها إىل قسمني: اجيهز املعلم مسبقً  -2

  ه.مواعيدو  ه،أدواتو  ه،فوائدو  ،القسم األول: تسمى "بطاقة تعريفية" يكتب عليها مفهوم التقليم   

 القسم األول.يف خربية حول كل موضوع موجود  مجاًل  القسم الثاين: تسمى "معلومات إضافية" يكتب عليها   

 حبيث يكون وجهها لألسفل. ؛الطالب امليسر خلط البطاقات ونثرها على الطاولة/ أرضية املشغل إىل يطلب املعلم  -3

. ها ابلطريقة ذاهتايقرؤ مث يقلب بطاقة اثنية و  ،ب عليها بصوت عالويقرأ ما هو مكتو  ،أول طالب البطاقة لبيق -4
ويف حال َل تكن البطاقات . ويستمر يف لعبة البطاقات ،الطالب هبماتفظ جي، ويف حال كانت البطاقتان متطابقتني

ا عليه يضً أمث أييت دور الطالب الثاين الذي  ،حبيث يكون وجه البطاقة إىل األسفل ؛إىل مكاهنمايعيدمها  متطابقة 
 .نفسها لطريقة السابقةابوقراءهتما  ،سحب بطاقتني

وتنتهي عند سحب مجيع البطاقات  ،لعبة بطاقات الذاكرة أبن ياول كل طالب أن يتذكر مكان كل بطاقة نجزتُ  -5
 من الطاولة/ األرضية.

 ه.ومواعيد ه،وأدوات ه،وفوائد هوم التقليممف :لبطاقات لتحديديف ايناقش املعلم الطلبة  -6

 يكتب الطالب امليسر اإلجاابت على اللوح.  -7

 شارك(. -تعاون -التعلم النشط) فك ر إسرتاتيجية -

 ".شارك –تعاون  -منط فك ر" :أنواع التقليم بطريقة بسيطة عرب وندرسيس ميبني املعلم للطلبة أهن -1

 لكتابة ما يعرفه حول أنواع التقليم. ؛دقائق يعمل الطلبة بشكل فردي مدة ثالث -2

 .جيد له شريك لتبادل األفكار مًعا كل طالب أنإىل  يطلب املعلم  -3

 عدد قليل من الطلبة لتبادل األفكار مع الصف أبكمله. إىل يطلب املعلم -4

 عرب رسم اخلارطة املفاهيمية على اللوح.  ؛يلخص املعلم أنواع التقليم -5

 )التدريب(. التعلم عن طريق النشاط إسرتاتيجية -
 لكل جمموعة.ميسرًا  يعنيمث  ،الطلبة إىل جمموعات املعلم عيوز  -1
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 الطريقة الصحيحة لتقليم شجرة فاكهة تقليم تربية. -اعملي   -يعرض املعلم -2

 وإبشراف من املعلم ،تقليم تربية(): املتعلق بتقليم شجرة فاكهة :(1-7) الطلب إىل أفراد اجملموعة تنفيذ النشاط -3

  ها.مويقو ِّ  ،يتابع املعلم أداء اجملموعات -4
 

 

 معلومات إضافية 

غم من مادة  500): كغم من مادة املاستك املعقمة جلروح األشجار من مواد ُملية متوفرة بسهولة1ميكن حتضري -
 ،غم مادة دهنية" شحوم100 ،اغم رماد خشب منخول جيدً 150 ،غم كحول نقي200 ،صمغية" صمغ صناعي"

 ،بعد إذابة الشمع واملادة الدهنية ابلتسخني اختلط املواد جيدً : غم تراب أمحر صلصايل(5 ،مشع حنل غم45 ،زيوت"
   االستعمال. إىل حنيفظ يف علبة بالستيكية ُمكمة اإلغالق وبعد جتانس املكوانت حتُ 

 

 

 إجاابت األسئلة الواردة يف احملتوى

 (122)  فكر صفحة

 كيف تساعد عملية تقليم األشجار يف احلصول على مثار أكثر جودة؟  -

حبيث تكون الثمار  ؛للثمار احملمولة على الشجرة املقلمة يعمل التقليم على زايدة النسبة املئوية للثمار بتوفري الغذاء الكايف
 مقارنة ابألشجار غري مقلمة ؛وأفضل شكاًل  ،اأكرب حجمً 

 

 أخطاء شائعة

وهذا يعرضها إىل التقلبات يف  ،بعض املزارعني بتقليم أشجار احلمضيات يف أواخر الصيف وأثناء فصل اخلريف مليق -
 ؛اصة الكربوهيدراتخب ،استنفذت كميات كبرية من الغذاءو وأيًضا فإن بعض األوراق صغرية العمر  .درجات احلرارة

 وهذا ينعكس سلًبا على اإلزهار واحملصول الحًقا. ؛األشجارلتكوينها دون أن تعطي الفرصة هلا لتخزين الغذاء يف تلك 
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   التكامل األفقي

 التكامل الرأسي 

 تكثري النبااتت. ،الصف اخلامس ،كتاب الرتبية املهنية  -

 

 مصادر التعلم

 للمعلم

، كلية الزراعة والغاابت  ،أشجار الفاكهة بني النظرية والتطبيق وتربية تقليم :(2019) ،هاين إمساعيل ،ايدإ -
 العراق. ،جامعة املوصل

 مديرية اإلرشاد الزراعي. ،وزارة الزراعة ،دليل املرشد الزراعي يف تربية وتقليم األشجار املثمرة -

 استضافة مهندس زراعي للحديث عن تقليم األشجار املثمرة. -

 للطالب

 عرض فلم واثئقي عن تقليم األشجار املثمرة. -

 . www.moa.gov.jo :لوزارة الزراعةزايرة املوقع اإللكرتوين  -

 زايرة أحد املزارع القريبة لالطالع على تنفيذ عملية التقليم لألشجار املثمرة. -

 

 

 

 

 

http://www.moa.gov.jo/
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 ورقة عمل

 تقليم األشجار املثمرة

( إبزاء ( إبزاء العبارة الصحيحة، وإشارة )) ضع إشارة بناء على دراستك ملوضوع تقليم األشجار املثمرة
 العبارة غري الصحيحة، مع تصحيح اخلطأ إن وجد:

 تبدأ عملية التقليم لألشجار املثمرة عند زراعة الغرسة، وتستمر طوال عمر الشجرة )    (. -1

 التقليم هو إزالة األجزاء من اجملموع اخلضري للشجرة فقط )    (. -2

 هتدف عملية التقليم إىل إزالة األفرع اجلافة واملكسورة واملصابة ابآلفات )    (. -3

 يستخدم مقص التقليم ذو املقبض الطويل لقص األفرع السميكة )     (. -4

 تستخدم مادة املاستك لتغطية أماكن القص الناجتة عن عملية التقليم يف األفرع املتوسطة )  (. -5

 األشجار املثمرة أول فصل اخلريف )     (.أفضل موعد لتقليم  -6

 عند إجراء التقليم اجلائر فئننا نعمل على إزالة األفرع الرفيعة )    (. -7

 يهدف تقليم الزراعة إىل تكوين هيكل الشجرة، وإعطائها الشكل املطلوب للسنوات التالية  ) (. -8

 السفلية )    (.السرطاانت هي أجزاء انمية خضرية تنشأ من براعم الساق  -9

 التقليم الذي يهدف إىل إجياد توازن بني النمو اخلضري والنمو الثمري للشجرة يسمى تقليم التجديد ) (. -10
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 إجاابت أسئلة الدرس

 ف كالً مما أييت:عر    -1

بناًء على معرفة طبائع منوها  ؛أو تقصريها ،هو إزالة بعض األجزاء من اجملموع اخلضري أو اجملموع اجلذري للشجرة التقليم:   
 وإزهارها.

      تقع عند اتصال الساق ابجملموع اجلذري لألشجار. ؛خضرية تنشأ من براعم أجزاء انميةهي  السرطاانت:

 هي منوات خضرية تنشأ من براعم الساق السفلية.   األفرع املائية:   

 ما املواعيد املناسبة لتقليم األشجار املثمرة؟ -2

 فصل اخلريف وفصل الشتاء. أواخر  

 .من فوائد التقليم ااذكر مخسً  -3

 تكوين هيكل منتظم وقوي للشجرة يساعدها على محل الثمار وحتمل شدة الرايح. -1

 ولتسهيل قطف الثمار. ،ا لتداخل األشجارمنعً  ؛إعطاء الشجرة الشكل واحلجم املناسبني -2

 واملصابة ابآلفات.إزالة األفرع اجلافة واملكسورة واملتشابكة  -3

 احملافظة على التوازن بني النمو اخلضري والنمو الثمري للشجرة. -4

 تسهيل عملية خدمة األشجار مثل احلراثة والتسميد ومكافحة اآلفات. -5

    :أدانهامأل الفراغات يف اجلمل اآلتية مبا يناسبها من كلمات يف الصندوق -4 

 متوسط املائية، تقليم قوسي، املاستك، األفرع تقليم جائر، منشار عادي؛ تقليم تقليم مقص

 )منشار تقليم قوسي(                             أداة تستخدم لقص األفرع السميكة -أ 

 املاستك()عجينة تستخدم لتغطية اجلروح الناجتة عن التقليم  -ب

 تقليم جائر() قص جزء من األفرع السميكة للشجرة -ج
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 )مقص تقليم عادي(  لقص األفرع الرفيعةأداة تستخدم  -د

   منوات خضرية تنشأ من براعم الساق السفلية)األفرع املائية( -ه

 مث أجب عن األسئلة اليت تليه: ،النظر يف الشكل اجملاور نعمأ -5

 
 أي الشكلني ميثل الشجرة بعد التقليم؟ -أ

 ()ب

 .من األجزاء اليت أزيلت سم ِّ ثالثة -ب

 األفرع املتشابكة. ،األفرع املائية ،السرطاانت

 رحلة اإلمثار؟إىل ما أبن الشجرة َل تصل علمً  ؛ما نوع التقليم املستخدم -ج

 تقليم تربية.
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: التقومي املعتمد على األداء إسرتاتيجية.  
 أداة التقومي: سلم تقدير عددي.  
 رتبية(ال)تقليم  أداء الطالب يف أثناء تقليم شجرة فاكهة املوقف التقوميي: تقومي.  

 

ا (: جيد3(: جيد  )2.  )حباجة إىل حتسني(: 1)  .(: ممتاز4. )جد 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 

  .1 جيهز املواد واألدوات الالزمة للعمل.    

مراعًيا أن يكون القص  ؛ليميقص السرطان املوجود أسفل الساق مبقص التق    
 .مستوايً 

2.  

  .3 يقص األفرع املائية على أسفل الساق.     

  .4 .على األفضل منها مبقًيا ؛يقص األفرع املتقاطعة الرفيعة    

  .5 .يقص األفرع املتقاطعة السميكة مبنشار التقليم    

  .6 يقص األفرع املتجهة إىل الداخل.    

  .7 يقصر األفرع املتبقية على الشجرة إىل النصف.    

  .8 التقليم للتدوير.جيمع خملفات     

  .9 ينظف األدوات اليت مت استخدامها بطريقة صحيحة.    

  .10 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة يف أثناء العمل.    
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 الوحدة السابعة: العناية ابألشجار املثمرة  

 حصتان  عدد احلصص:      األشجار املثمرة ور يهاالثاين تسميد لدرس ا

 النتاجات اخلاصة

 مسدة ومصادرها.وأنواع األ ،ومواعيده ،فوائدهو  ،يتعرف مفهوم التسميد -

 د شجرة مثمرة بسماد عضوي بطريقة صحيحة.يسم ِّ  -

 ف مفهوم الري وأمهيته لألشجار املثمرة.يتعرَّ  -

 ق الري.ائيذكر طر  -

  ، وعيوهبا.الريطرائق مزااي  يوض ِّح -

 يروي األشجار املثمرة بعد تسميدها. -

 يعي أمهية الرتشيد يف استخدام مياه الري. -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 الري الر ذاذي. ،الري ابلتنقيط ،الري السطحي ،الري ،األمسدة اخلضراء ،األمسدة الكيميائية ،األمسدة العضوية ،التسميد

 

 والسالمة العامة:تعليمات الصحة 
 ارتداء مالبس العمل عند إجراء عملية التسميد. -

 احلذر عند استخدام األمسدة الكيميائية. -

 يف أثناء تسميد األشجار املثمرة. ؛التقيد التام بتعليمات الشركة املصنعة لألمسدة -

 الرتشيد يف استخدام املياه عند الري. -
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 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 التعلم النشط) بطاقة املعلومات( إسرتاتيجية

 الطلبة إىل مخس جمموعات. املعلم عيوز  -1

 تقف كل جمموعة يف صف طويل. -2

  :حبيث حتمل ؛ليت أعدها مسبقاً امن املعلم ول من كل جمموعة بطاقة املعلومات يستلم الطالب األ -3

 البطاقة األوىل: مفهوم التسميد

 البطاقة الثانية: فوائد التسميد

 البطاقة الثالثة: أنواع التسميد

 البطاقة الرابعة: مواعيد التسميد

 البطاقة اخلامسة: طرائق التسميد 

 مث يعيد البطاقة إىل املعلم. ،قراءة سرية يقرأ الطالب األول املعلومات املدونة يف البطاقة -4

الثاين الذي يليه يف الصف بتلك املعلومات من دون أن يسمع بقية  خيرب الطالب األول من كل جمموعة الطالب -5
وهكذا حىت تصل املعلومات إىل آخر  ،مث ينقل الطالب الثاين هذه املعلومات إىل الطالب الثالث يف اجملموعة ،الطلبة

 طالب يف اجملموعة.

 املعلومات يف الدفرت اخلاص مبجموعته. -آخر طالب من كل جمموعة كتبي -6

 على مقاعدهم حسب جمموعاهتم. وسلالطلبة اجل إىليطلب املعلم  -7

 ضمن اجملموعة الواحدة لبطاقة املعلومات.يتناقش الطلبة ويتحاورون  -8

 إليه. ايشارك الطلبة اجملموعات األخرى يف عرض ما توصلو  -9

 ن أهم املعلومات على اللوح.ويدو ِّ  ،يقدم املعلم التغذية الراجعة للطلبة -10

 )حرب كرة الثلج( التعلم النشط إسرتاتيجية -
 الطلبة على شكل دائرة.ينظم املعلم هيئة جلوس  -1
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 مساءهم عليها.أأن يكتبوا يطلب إليهم و  ،يوزع املعلم على الطلبة أوراق فارغة -2

ويرمي الكرة يف منتصف  ،مث يطوي الورقة على شكل كرة ،كل طالب أن يكتب مفهوم الري  إىل يطلب املعلم  -3
 الدائرة.

 ويكتب عليها فوائد الري. ،حد الكراتكل طالب أن يلتقط أ  إىلطلب املعلم ي -4

 ليكتب طرائق الري. ؛امث يرمي ويلتقط الكرة جمددً  -5

 ليكتب مزااي كل طريقة من طرق الري.؛ ايرمي ويلتقط الكرة جمددً  -6

 ليكتب عيوب كل طريقة من طرق الري. ؛ايرمي ويلتقط الكرة جمددً  -7

 من األسئلة على الطلبة. مزيدراد طرح يكرر املعلم العملية إذا أ -8

 الطلبة تقدمي ما لديهم.إىل  املعلم يطلب -10

 .التغذية الراجعة وتقدمي مناقشتهايتابع و  ،إىل إجاابت الطلبة املعلم عيستم -11

 للوح.كتابة املعلم اإلجاابت الصحيحة على ا  -12

 (. )التدريب التعلم عن طريق النشاط إسرتاتيجية -
 الطلبة إىل جمموعات. املعلم عيوز  -1

ابتباع  ؛تسميد األشجار املثمرة ابلسماد العضوي :(2-7) إىل أفراد اجملموعات تنفيذ التمرين املعلم طلبي -2
 وإبشراف مباشر من املعلم. ،اخلطوات املوضحة يف الكتاب املدرسي

 م.ءهم أداويقو  ،املعلم التغذية الراجعة للطلبة يقدم -3
 

 

 معلومات إضافية 

 ،ومنو األعشاب الضارة ،تقليل من نسبة األوكسجني يف الرتبةال يفإن استخدام األمسدة العضوية غري ُمللة يساعد  -
 وعدم منو النبات ابلصورة الالزمة. ،اختناق اجلذور وهذا يسبب ؛وتكاثر احلشرات والذابب
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 إجاابت األسئلة الواردة يف احملتوى

 (134) فكر صفحة

 جمموعة من العناصر؟على أم  هل يتوي السماد الكيميائي على عنصر واحد -

يف حني توجد  ،العناصر الكربى :وهذه تسمى ،النيرتوجني والفسفور والبواتسيوم :مثل ،يتوي على جمموعة من العناصر
 ،احلديد :مثل (،العناصر الصغرى) ا:طلق عليهيُ و  ،جمموعة أخرى من العناصر اليت يتاجها النبات بكميات قليلة

 واملغنيسيوم.، والنحاس

 

 أخطاء شائعة

 ا؛واحتياجاهت هاونوع ،ودون مراعاة عمر الشجرة ،بعض املزارعني األمسدة املختلفة لألشجار يف غري موعدها ضيفي -
 ما يؤثر على مدى استفادة الشجرة من السماد املضاف إليها. 

لكن هذه الزايدة هلا  ،يعتقد بعض املبتدئني يف الزراعة أن زايدة الري من شأنه أن يزيد من منو النبات بشكل أسرع -
لذا جيب  ؛ى البعيدوزايرة متلح الرتبة على املد ،وزايدة منو األعشاب الضارة ،أو اختناقها ،مثل: تعفن اجلذور ،أضرار

إىل حىت نتأكد من أن املاء قد وصل  ؛وهي ريها بشكل متقطع وبكمية كافية ،لري النبااتت ىلفضاتباع الطريقة ال
 ذور. اجل

 

 

 التكامل األفقي

   خصائص احلموضة والقواعد. ،الصف السابع ،كتاب العلوم  -

 التكامل الرأسي 

 العناية بنبااتت الزينة.   ،الصف السادس ،كتاب الرتبية املهنية  -



120 
 

 

 مصادر التعلم

 للمعلم

 .www.moa.gov.joاإللكرتوين   وزارة الزراعةموقع  -

 استضافة مهندس زراعي للحديث عن أنواع التسميد وفوائده. -

 للطالب

نتاج السماد إ أسس لالطالع على كيفية ؛التعليم الزراعي ها فرع في اليت يتوافر املدارس املهنية ىحدإزايرة ميدانية إىل  -
 إبشراف املعلم.وجُترى الزايرة  املخمر، العضوي

 .زايرة أحد مصانع إنتاج األمسدة الزراعية العاملة يف األردن لالطالع على أمهية هذه الصناعة يف دعم القطاع الزراعي -

 

  

http://www.moa.gov.jo/
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 ورقة عمل

تعريف كل  :من حيث ؛قارن بني عملية التسميد وعملية الري ؛دانهأاجلدول بناء على  هاتسميد األشجار املثمرة وري  
 :املستخدمة يف كل منهما قائالطر و  ،املواعيدو  ،الفوائدو  ،األنواعو  ،منهما

 الري التسميد وجه املقارنة الرقم

 التعريف 1

 

 

  

 األنواع 2

 

 

  

 الفوائد 3

 

 

  

   املواعيد 4

 الطرق 5
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 إجاابت أسئلة الدرس

 عر  ف ُكالً مما أييت: -1

وذلك لتعويض النقص يف خصوبتها  ؛عن طريق إضافة األمسدة ،تزويد الرتبة بعنصر أو جمموعة من العناصر الغذائيةالتسميد: 
 الناتج عن استهالك النبااتت هلذه العناصر.

زبل  :أو خملفات حيوانية متحللة تشمل ،والسيقان واجلذور وغريهاخملفات نباتية متحللة مجعت من األوراق األمسدة العضوية: 
 وختمريها. ،أو الدواجن بعد معاجلتها ،غنامأو األ ،راألبقا

 ويفضل إضافتها بعد قطف الثمار. ،على األشجار ُملول السمادوذلك برش التسميد الورقي: 

 على شكل نقاط.  ،اجملموع اجلذرييصال املاء من خالل شبكة بالستيكية إىل منطقة إ الري الرذاذي:

 ف العناصر اآلتية إىل عناصر ُكربى وعناصر صغرى:صن -2

 والبواتسيوم. ،املنغنيزو  ،والنحاس والكالسيوم ،احلديدو  ،النيرتوجني

 عناصُر ُكربى عناصُر صغرى

 النيرتوجني احلديد

 الكالسيوم النحاس

 البواتسيوم املنغنيز

 

 األشجار املثمرة؟بني مواعيد تسميد  -3

والوقت املناسب إلضافتها هو هناية  ،تضاف قبل زراعة الغراس كما ميكن أن تضاف أثناء منو األشجار األمسدة العضوية: -أ
 فصل اخلريف.

فتضاف  ؛وبداية فصل الربيع يف املناطق اليت تعتمد على مياه الري ،تضاف يف أواخر فصل الشتاء األمسدة الكيميائية: -ب
 األمسدة الكيميائية من هناية فصل الشتاء حىت منتصف الصيف.
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 ق بني طرائق التسميد وطرائق الري املستخدمة لألشجار املثمرة يف اجلدول اآليت:وف    -4

 طريقة التسميد طريقة الري

 النثر األحواض

 التسميد الورقي )الرشاشات( الرذاذي

 اإلذابة يف املاء التنقيط

 

 .مخساً من فوائد الرياذكر  -5

 يف عملية البناء الضوئي الالزمة لنمو األشجار وتكوين الثمار.   ايعد املاء عنصرًا أساسي    -1

 للماء دور أساسي يف انتقال نواتج عملية البناء الضوئي من األوراق إىل بقية أجزاء الشجرة. -2

 ونقلها عرب أنسجة النبات إىل األوراق ال يتم إال بوجود املاء. ،امتصاص العناصر الغذائية من الرتبة -3

 تعويض نقص املياه الناتج عن ارتفاع احلرارة وحركة الرايح. -4

 لألشجار. لكي ال تسبب ضررًا ؛ودة يف الرتبةغسل األمالح املوج-5

 قارن بني طريقيت الري السطحي والري ابلتنقيط عن طريق اجلدول اآليت: -6

 طريقة الري كمية املياه منو األعشاب اجنراف الرتبة التكلفة

 السطحي كبرية يساعد على النمو يساعد على اجنرافها قليلة

 التنقيط قليلة تقلل من منوها مينع من اجنرافها اعالية نسبيً 
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: املالحظة إسرتاتيجية.  
 أداة التقومي: قائمة رصد. 
 .املوقف التقوميي: تقومي أداء الطلبة يف أثناء تسميد األشجار املثمرة ابلسماد العضوي 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال

  .1 مالبس العمل. يرتدي  

  .2 جيهز املواد واألدوات الالزمة للعمل.  

  .3 عن جذع الشجرة. ابعيدً  ،ي على سطح الرتبة يف احلوضينثر السماد العضو   

  .4 خيلط السماد ابلرتبة ابستخدام اجملرفة.  

  .5 .دون اإلسراف ابملاء يروي الشجرة ابملاء  

  .6 ها إىل مكاهنا املخصص.يعيدو  ،ينظف األدوات اليت استخدمها  

 

 (0(   ال: )1: )نعم
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 اجلزء الثاين
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 الوحدة الثامنة: األشجار احلرجية واألشجار املثمرة 

 حصة: عدد احلصص       (1األشجار احلرجية ) :األولالدرس  

 النتاجات اخلاصة

 ا.احلرجية الشائعة ُملي   األشجارف أنواع يتعرَّ  -

 األشجار احلرجية. يصنف  -

 .األشجار احلرجية أمهية يبني ِّ  -

 يعي األثر اإلجيايب لألشجار احلرجية على البيئة. -
 

 املفاهيم واملصطلحات: 
 النتح.، األشجار احلرجية عريضة األوراق ،األشجار احلرجية املخروطية ،الغاابت ،احلرجيةاألشجار 

 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 التأكد من إطفاء الفحم بعد التنزه يف الغاابت.  -
 جتنب قطع األشجار احلرجية. -
 احملافظة على نظافة املكان بعد التنزه. -
 .الغاابتعدم رمي النفاايت يف  -

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 (café world ،)مقهى العاَل التعلم النشط إسرتاتيجية

بشراشف موزعة يف أرجاء  ةطاوالت مغطا وضع مخس :أي ،ئة خاصة على شكل مقهىبي إبجياديهيئ املعلم  -1
 وحول كل منها مخسة مقاعد. ،املشغل
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 الث واي (  ،السنداين ،األرز ،البلوط ،فرق ) الغاابت ةيقسم املعلم الطلبة إىل مخس -2

مع وجود أوراق وأقالم على حائط كل  ،جيلس عضو واحد من أعضاء الفريق حول طاولة من الطاوالت اخلمس -3
 ة مكتوب عليها سؤال خمتلف كاآليت:وورق ،فريق

 الورقة األوىل: ما األشجار احلرجية؟

 ر احلرجية؟الورقة الثانية: كيف تصنف األشجا

 الورقة الثالثة: ما أمهية األشجار احلرجية للبيئة؟

 لألشجار احلرجية؟ والبيئية الورقة الرابعة: ما األمهية االقتصادية

 الورقة اخلامسة: كيف حتافظ على األشجار احلرجية؟

اجملموعة من الطاولة  دقائق ينتقل الطلبة يفال عشردة عشر دقائق لكل طاولة يف هناية متبدأ اجملموعات جبوالت  -4
 ويشرح الطالب جواب السؤال اخلاص هبم.  ،مث أتيت جمموعة أخرى يرحب هبم ،وسؤال آخر ،األوىل إىل طاولة جديدة

والت النقاشية بني نتهاء تنقل اجملموعات بني طاوالت املقهى يطلب املعلم من الطلبة تبادل النتائج بعد اجلاالبعد  -5
 املفتاحية والصور. الكلمات  االفرق مستخدمً 

إبحداث تكامل وترابط يف املعلومات وتدوينها على  ؛ى "احلصاد"وتسم ،املعلم ابملرحلة األخرية من املقهى نفذي -6
 اللوح ضمن نقاش مجاعي.

 

 

 معلومات إضافية 
أن يكون ن السرو ميكن إحيث  ،حيث خيتلف كل منهما عن اآلخر ؛خيلط بعض الطلبة بني أشجار السرو والصنوبر -

 وينتج خماريط مفتوحة.  ،بينما الصنوبر شجرة ،وينتج خماريط مغلقة ،أشجاًرا أو شجريات
 .عجلون منطقة يف املعمرة األشجار وهي من ،وتنتمي إىل العائلة البلوطية ،تعد شجرة امللول شجرة األردن الوطنية -

 

 أخطاء شائعة
ما يؤثر سلًبا على نسبة مساحة  ؛اصة أشجار البلوطخبو  ،للمتاجرة هباميتهن بعض املواطنني حرفة قطع األشجار  -

 تدمري البيئة اجلمالية على سفوح اجلبال.يفضي إىل و  ،الغاابت يف األردن
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 ما قد يسبب احلرائق يف الغاابت. ؛هئترك املتنزهني فحم الشواء دون التأكد من إطفا -

 التكامل األفقي
   الزحف العمراين والتصحر. ،الصف السابع ،كتاب العلوم  -

 التكامل الرأسي 
 تكثري النبااتت.، الصف السادس، كتاب الرتبية املهنية  -
 

 مصادر التعلم
 للمعلم

 . www.moa.gov.jo وزارة الزراعة:لاإللكرتوين وقع زايرة امل -
 مصر. ،سكندريةاإل ،املكتبة املصرية للطباعة والنشر ،واملراعي إدارة الغاابت :(2004) عبد الوهاب ،السيد -

 للطالب
 .املعلم أنواع األشجار احلرجية إبشرافلالطالع على  ؛وزارة الزراعةزايرة ميدانية إىل أحد املشاتل التابعة إىل  -
 األردن. ،إربد، . دار الكتاب الثقايفالرتبية الوطنية يف األردن :(2005)، خليف مصطفى ،غرايبة -
 زايرة أحد الغاابت يف األردن لالطالع على أنواع األشجار املتواجدة فيها. -

 

 

 

 
  

http://www.moa.gov.jo/


129 
 

 

 ورقة عمل
 (1) األشجار  احلرجية

 ملا هو مبني يف اجلدول اآليت: اوفقً ؛صنف األشجار احلرجية -
 امللول. ،الكينا ،السرو ،الصنوبر ،اخلروب ،البلوط ،الث واي

 وراقاألشجار احلرجية عريضة األ املخروطيةاألشجار احلرجية 
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: املالحظة املنظمة إسرتاتيجية.        

 أداة التقومي: قائمة رصد. 
  األشجار احلرجيةيتعلق يف  يف مااملوقف التقوميي: تقومي معرفة الطلبة. 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 مرض   مرض  غري 
 1 ف مقدار مساحة األراضي املزروعة ابألشجار احلرجية يف األردن.يتعرَّ   
 2 يذكر األخطار اليت أدت إىل تقليص مساحة األراضي املزروعة ابألشجار احلرجية.  
 3 د أهم األشجار احلرجية الشائعة يف األردن.يعد ِّ   
 4 يصنف األشجار احلرجية.  
 5 االثر اإلجيايب على األشجار احلرجية على البيئة.يعي أمهية   
 6 يذكر أماكن انتشار األشجار احلرجية يف األردن.  
 7  األمهية االقتصادية لألشجار احلرجية.يبني ِّ   

 
 (0(   غري مرٍض: )1مرٍض: )
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الوحدة الثامنة: األشجار احلرجية واألشجار املثمرة    

 : حصتان عدد احلصص       (2األشجار احلرجية ) :الدرس األول

 النتاجات اخلاصة

 األشجار احلرجية. يدد مواعيد زراعة -

 األشجار احلرجية.  أماكن زراعة يبني ِّ  -

 .حرجية بطريقة صحيحةيزرع غرسة شجرة  -

 عامة عند زراعة األشجار احلرجية.يراعي متطلبات الصحة والسالمة ال -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 الطوابرة. ،اجلور ،األراضي الصخرية ،يةاحلرج غراس األشجار

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 مراعاة جتهيز اجلور يف شهري تشرين األول وتشرين الثاين. -
 احلذر عند استخدام األدوات الزراعية. -
نوع وفق ،م(  8-2حبيث ترتاوح ما بني) ؛التأكد من وجود مسافة كافية بني الغراس عند زراعتها -

 . هاطبيعة منو و  ،الشجرة
 

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 (األصابع اخلمسة)التعلم النشط  إسرتاتيجية

األصابع اخلمسة ابستعمال أدوات االستفهام حبيث كل  إسرتاتيجيةطريقة استخدام  بتوضيح للدرس املعلم دميه -1
 ملاذا. ،كيف  ،مىت ،أين ،أصبع ابليد يمل سؤال يبدأ ما

 :لطلبة لإلجابة عن األسئلة اآلتيةيكلف املعلم جمموعة من ا -2
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 األشجار احلرجية؟ ما أهم -     

 أين تزرع األشجار احلرجية؟ -      

 احلرجية؟مىت موعد زراعة األشجار  -      

 كيف نروِّ األشجار احلرجية؟  -      

 بوقت كاٍف؟ يف شهري تشرين األول وتشرين الثاين ملاذا حنفر اجلور الالزمة لزراعة الغراس احلرجية -      

 االستماع إىل إجاابت الطلبة ومناقشتها لربط الدرس احلايل ابلدرس السابق. -3

 التعلم عن طريق النشاط)التدريب( إسرتاتيجية -
 الطلبة إىل جمموعات. املعلم عيوز  -1

 ،وزراعتها بغرسة شجرة حرجية ،املتعلق بتجهيز جورة :(1-8أفراد اجملموعة تنفيذ التمرين)إىل  املعلم طلبي -2
 وإبشراف املعلم.  

  تقومي أدائهم.يعمل على و  ،ويقدم التغذية الراجعة أفراد اجملموعات يف أثناء العمل يتابع املعلم -3
 

 معلومات إضافية 
ليت تعمل على ا ،ذ اجلمعية األردنية ملكافحة التصحر وتنمية البادية تقنية الصناديق املائية لزراعة األشجار احلرجيةتنف ِّ  -

من املياه تكفي النبات  الرتً  16وهذه التقنية تستوعب  ،% من مياه الري95حيث وفرت ما يقارب  ؛توفري مياه الري
 .ا من املياه سنواي  لرتً  40طلب تت ن زراعة األشجار احلرجيةأبعلماً  ؛أشهر 6-4مدة 

 

 أخطاء شائعة
وهذا يُعد إخالاًل واضًحا من  ،إزالة األشجار احلرجية املعمرة هبدف التوسع العمراينإىل يلجأ بعض األشخاص  -

 الناحية البيئية واجلمالية على املدن والقرى. 
وتستقر يف أماكن  ،ا تتطاير يف اهلواءجيعلهوعدم جتميعها بعد الزراعة  ،)خملفات زراعية( ترك أكياس البالستيك -

 والتأثري على الثروة احليوانية.   ،لنفوق؛ ما يصل هبا إىل اوعند تناوهلا تعمل على تلف املعدة ،غنامتراتدها األ
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 التكامل األفقي
   املناطق البيئية يف األردن. ،الصف السابع ،كتاب العلوم

 التكامل الرأسي
 تكثري النبااتت. ،الصف السادس ،كتاب الرتبية املهنية  -

 

 مصادر التعلم
 للمعلم

 ُمافظة يف املعمرة احلرجية واألشجار الربية الطبية النبااتت دليل ،املوسوعة العجلونية :علي أمحد العبدي، الفريح -
 األردن. ،عجلون
 للطالب

 أفالم تثقيفية توضح طريقة زراعة األشجار احلرجية. -
 . www.ncare.gov.jo :لمركز الوطين للبحوث الزراعيةزايرة املوقع اإللكرتوين ل -

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ncare.gov.jo/
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 ورقة عمل
 (2) األشجار  احلرجية

 ه ر د ا ح ت ن ل
 ب ــــة ح ل  ـــة س ا
 و ف ن ت ر ب م ر
 ر ر م ح ا و ش و
 خ ج ل ط ط ص ل ح
 ل م ا ي م خ ا ل
 ا ل ا ب أ ل ا ا

 

 استخرج من املربعات أعاله ما أييت: 
 من األشجار احلرجية............. -1
 تقليص مساحة األراضي املزروعة ابألشجار احلرجية.............من املخاطر اليت أدت إىل  -2
 سمى........ياألرواق  خباصةو  ،خروج املاء على شكل خبار من أجزاء النبات املعرضة للهواء -3
 ..............:من أمثلة األشجار احلرجية عريضة األوراق -4
 األماكن....................تزرع األشجار احلرجية يف  -5
 من أجل تعريضها ألشعة............. ؛حتضر اجلور الالزمة لزراعة الغراس قبل وقت الزراعة -6
 األشجار احلرجية مبياه................  ىرو تُ  -7
 حتفر اجلور ابستخدام أداة ............... -8
 ا أكثر ............... من الرتبة السفلية.ألهن ؛اعند حفر اجلور توضع األتربة العلوية جانبً  -9
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 إجاابت أسئلة الدرس

 .ا من األشجار احلرجية الشائعة يف منطقتكسم   مخسً  -1

 الصفصاف( ،الكينا ،اخلروب ،البلوط ،الث واي ،األرز ،العرعر ،السرو ،الصنوبر) حسب منطقة الطالب

 وعريضة األوراق:، صنف األشجار احلرجية اآلتية إىل: خمروطية -2

 احلور. ،السرو ،اخلروب ،الكينا ،الصنوبر

 خمروطيةاألشجار  عريضة األوراقاألشجار 
 الصنوبر الكينا

 السرو اخلروب
  احلور

 

 . من الفوائد لألشجار احلرجيةاذكر لالاثً  -3

وتزويد اجلو بغاز األوكسجني نتيجة  ،الستخدامه يف عملية البناء الضوئي ؛امتصاص غاز اثين أكسيد الكربون من اجلو -1
 هذه العملية.

 ومحايتها من االجنراف بفعل األمطار الشديدة. ،حفظ الرتبة 2

 واحلد من انتشار الغبار.  ،وعوادم السيارات ،امتصاص جزء كبري من الغازات السامة الناجتة من املصانع -3

 .رشادات للمحافظة على الغاابتإبني لاللة  -4

 .ون األشجار يف الغاابتقطعي لعقوبة على األشخاص الذينتغليظ ا -1

 .إطفاء النار :مثل ،االلتزام ابإلرشادات الصحيحة يف أثناء التنزه يف الغاابت -2

 عدم استغالل أراضي الغاابت يف التوسع العمراين. -3

 .منها اذكر لالاثً  ،لألشجار احلرجية فوائد اقتصادية عدة -5
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 وحطب الوقود. ،والفحم النبايت ،والورق ،األاثث املنزيل :تستخدم يف صناعة إنتاج األخشاب اليت -1

 نسان واحليوان وصناعة األدوية.والبذور اليت تستخدم يف تغذية اإلإنتاج الثمار  -2

 إنتاج الصمغ واملطاط والفلني اليت تستخدم يف صناعات متعددة. -3

 :علل كاًل مما أييت -6

 جتهز اجلور قبل زراعة األشجار احلرجية بشهر على األقل. -أ    

         عها ابلرطوبة.وكذلك تشبُّ  ،من أجل تعريضها ألشعة الشمس

 تزرع األشجار احلرجية يف فصل الشتاء. -ب    

 وذلك بعد سقوط كمية كافية من مياه األمطار.         

 اس.يرص الرتاب يف اجلور عند زراعة الغر  -ج    

 وتثبيت الغرسة يف موضعها. ،ء الفراغات اهلوائية يف اجلورملل         
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي املعتمد على األداء التقومي: إسرتاتيجية.  

 :سلم تقدير عددي أداة التقومي. 
 :تقومي أداء الطلبة يف أثناء زراعة غرسة حرجية منبتة يف كيس. املوقف التقوميي 

 

ا(: جيد 3(: جيد  )2.  )حباجة إىل حتسني(: 1)  .(: ممتاز4. )جد 

 

 

 

 مؤشر األداء مستوى األداء
 الرقم

4 3 2 1 
  .1 .للعمل جيهز املواد واألدوات الالزمة    
  .2 سم. 50 -40يفر اجلور ابستخدام الفأس واجملرفة بعمق     
  .3 نزع الشتلة بعناية.تو  ،يشق الكيس ابلسكني    
  .4 الغرسة كاملة بشكل قائم منتصف اجلورة.يضع     
  .5 يردم الرتاب املوجود على جانب اجلورة حول الغرسة.    
  .6 يضغط الرتاب حول الغرسة لتثبيتها.    
  .7 حول الغرسة لتجميع مياه األمطار. ايعمل حوضً     
  .8 يروي الغرسة ابملاء.    
  .9 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة.    
  .10 ينظف األدوات ويعيدها إىل مكاهنا املخصص.    
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لوحدة الثامنة: األشجار احلرجية واألشجار املثمرة ا   

 حصة: عدد احلصص        (1األشجار املثمرة ) :الثاينالدرس 

 النتاجات اخلاصة

 ا.املثمرة الشائعة ُملي  ف أنواع األشجار يتعرَّ  -

 يصنف األشجار املثمرة.  -

 يبني القيمة الغذائية األشجار املثمرة. -

 ية االقتصادية لألشجار املثمرة.يقدر األمه -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 ،احلمضيات ،اجلوزايت ،التفاحيات ،اللوزايت ،أشجار دائمة اخلضرة، أشجار متساقطة األوراق ،األشجار املثمرة

 العناصر الغذائية. ،العنبيات
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 احلرص على استخدام أساليب زراعية حديثة عند زراعة األشجار املثمرة. -
 ملا حتويه من عناصر غذائية الزمة للجسم. ؛احلرص على تناول الفاكهة لوقاية اإلنسان من األمراض -

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 التكعيب() التعلم النشط إسرتاتيجية

 طالب. ستإىل أربع جمموعات يف كل جمموعة يقسم املعلم الطلبة  -1
واحلديث عن ما جيول يف فكر الطالب حول موضوع  ،بة أسلوب التكعيب القائم على التفكريلاملعلم للط يوض ِّح 2

 ابستخدام حجر النرد. ،األشجار املثمرة من ست وجوه خمتلفة

على كل  6 -1 :ويكتب عليها األرقام من ،: إذا َل يتوفر حجر نرد ميكن متزيق ورقة إىل ست قطع صغريةمالحظة
 ويسحب كل طالب ورقة. ،قطعة رقم يطويها ويبعثرها

لون و  ،احلجمو  ،الشكلوصف  :صفها مبا يف ذلكو أتمل لألشجار املثمرة مث  وهو :( يمل الوصف1الرقم ) -   
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 زراعتها.مناطق و  ،الثمار

 ؟واالختالف بني األشجار املثمرة واألشجار احلرجية هما أوجه الشب : أي:( يمل املقارنة2) الرقم -   

 ؟ماذا خيطر يف ابلك عند تصنيف األشجار املثمرة: أي: ( يمل املطابقة3) الرقم -    

 ؟جار املثمرةكيف ميكن االستفادة من فائض إنتاج األش : أي:( يمل التحليل4) الرقم -    

 وضح ذلك. ،هل يستفيد جسم اإلنسان من مثار الفاكهة : أي:( يمل التطبيق5الرقم ) -    

 ابألمهية االقتصادية لألشجار املثمرة. اأيخذ الطالب هنا قرارً  ؛ حبيث( يمل املناقشة مع أو ضد6) الرقم -    

حبيث  ؛ويناقش موضوع األشجار املثمرة ،ويرمي أول طالب احلجر ،حجر نرد أخذكل جمموعة إىل  يطلب املعلم  -3
 يتطابق األسلوب مع الرقم على حجر النرد.

 فعليه مقارنة األشجار املثمرة مع األشجار احلرجية. 2وظهر الرقم  ،مثال: إذا رمى أحد الطلبة احلجر

 يف متابعة الطلبة ستمري ،لى الرقم الظاهرع وجييب بناءً  ،عند انتهاء الطالب األول يرمي طالب آخر حجر النرد -4
 تم تغطية ست وجهات نظر حول األشجار املثمرة.تالعملية إىل أن 

 بعد إجراء مناقشة مجاعية.   ،يوجه املعلم الطالب امليسر إىل تدوين اإلجاابت الصحيحة على اللوح -5
 

 

 معلومات إضافية 
يفيد  كذلك ،تقوية الذاكرة :ومن فوائده ،ويزرع بشكل واسع يف بالد الشامينتمي الفستق احلليب إىل الفصيلة البطمية  -

 أو احلليب األمحر. ،العاشوري :وله أنواع كثرية أمهها ،مرضى القلب
ويتميز ، والزيتون املستزرع ،الزيتون الربي :مها ،وهلا نوعان أساسيان ،السنني الفآشجرة الزيتون شجرٌة مباركة تعيش  -

 .وأوراقه أكثر قساوة منها يف النوع الزراعي ،كون عصريه أكثر كثافةالنوع الربي ب

 

 

 أخطاء شائعة
يفضي إىل ساس املنزل و أا على ما يؤثر سلبً  ؛اجلدار أو املنازلشجار املثمرة قرب زراعة األإىل يلجأ بعض األشخاص  -

بعيًدا عن  يستحسن زراعتها حول املنازل ؛لذا ،بسبب امتداد جذور األشجار القوية ؛تصدع اجلدار وتكسري املواسري
 .جدار املنزل



140 
 

 

 التكامل األفقي
   كتاب العلوم، الصف السابع، مملكة النبااتت.

 التكامل الرأسي 
 تكثري النبااتت. ،الصف السادس ،كتاب الرتبية املهنية-

 

 مصادر التعلم
 للمعلم

 لبنان.، ريوت، بمكتبة صادر ،يف البالد العربية زراعة األشجار املثمرة واخلضرة: (2018عادل) ،أبو النصر -
 للطالب

/ مديرية اإلرشاد الزراعي، إعداد املهندس: خليل دليل املرشد الزراعي يف تربية وتقليم األشجار املثمرة التابع لوزارة الزراعة -
 .جرن
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 ورقة عمل
 (1) األشجار املثمرة

 كمل اجلدول اآليت:أ ؛دراستك لدرس األشجار املثمرة بعد  
 

ح املقصود وض ِّ 
ابألشجار دائمة 

 .اخلضرة

 

أعطِّ مثالني على 
 .جمموعة اللوزايت

 
 

 
ما فوائد األلياف جلسم 

 ؟نساناإل
 
 

 
تعد احلمضيات من 

 املصادر الغنية بفيتامني.
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التواصل التقومي: إسرتاتيجية. 

 :قائمة رصد أداة التقومي. 
 :األشجار املثمرةتقومي معرفة الطلبة أبمهية  املوقف التقوميي. 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال 
  .1 د بعض أنواع األشجار املثمرة.يعد ِّ   
  .2 يصنف األشجار وفق طبيعة تساقط أوراقها.  
  .3 يعطي أمثلة على جمموعة اجلوزايت.  
  .4 يذكر أمثلة على احلمضيات.  
  .5  القيمة الغذائية لألشجار املثمرة.يبني ِّ   
  .6 .لإلنسان ر قيمة األلياف يف مساعدة اجلهاز اهلضمييقد ِّ   

 
 (0(   ال: )1نعم: )
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 الوحدة الثامنة: األشجار احلرجية واألشجار املثمرة  

 : حصتانعدد احلصص        األشجار املثمرة :الثاينالدرس 

 النتاجات اخلاصة

 األشجار املثمرة.يدد مواعيد زراعة  -

 وإعدادها لزراعة األشجار املثمرة.  ،خطوات هتيئة األرض يوض ِّح -

 .يزرع غرسة شجرة مثمرة بطريقة صحيحة -

 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة عند زراعة األشجار املثمرة. -
 

 املفاهيم واملصطلحات: 
 دعامة خشبية. ،السماد العضوي ،يف أكياس ةالغراس املنبت، غراس السلت

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 احلذر عند استعمال األدوات الزراعية. -
 احلرص على هتيئة األرض وإعدادها قبل زراعة الغراس. -
 مراعاة احملافظة على وجود مسافات زراعية بني الغراس عند زراعتها.  -

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات

  خريطة الكنز(التعلم النشط) إسرتاتيجية

 يقسم املعلم الطلبة إىل جمموعتني. -1

 لكنز.إىل اللوصول  تشمل كل ُمطة سؤااًل  ،لطلبة فكرة حول خريطة الكنز القائمة على ُمطاتااملعلم  ييعط -2

 يوزع املعلم احملطات يف أرجاء املشغل: -3
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 .اشجار املثمرة ُملي  من األ اد مخسً احملطة األوىل: عد ِّ  -        

 ،السفرجل، املشمش ،الزيتون، الدراق، الربقوق) ا:صنف الثمار اآلتية حسب جمموعاهت احملطة الثانية: -         
 .التني( ،توت العليق ،الربتقال ،الكستناء

 .ر الغذائية الالزمة جلسم األنساناحملطة الثالثة: عدد أربعة من العناص -          

 .احملطة الرابعة: حدد مواعيد زراعة األشجار املثمرة -          

 السلت: -أ           

 :املنبتة يف أكياس -ب          

 .احملطة اخلامسة: بني خطوات هتيئة األرض لزراعة األشجار املثمرة -        

 يف كل ُمطة من احملطات املؤدية للكنز. تدون كل جمموعة اإلجاابت عن األسئلة -4

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

 يعزز املعلم اجملموعة الفائزة.  -6

 ومناقشتها لربط الدرس احلايل ابلدرس السابق مث تدوينها على اللوح. ،االستماع إىل إجاابت الطلبة -7

 )التدريب( علم عن طريق النشاطالت إسرتاتيجية -
 ، أو تعينه اجملموعة.لكل جمموعة اميسرً  يعنيو  ،الطلبة إىل جمموعات املعلم عوز ي -1

وإبشراف  ،( املتعلق بزراعة غرسة شجرٍة مثمرة منبتة يف كيس2-8من أفراد اجملموعة تنفيذ التمرين) املعلم طلبي -2
 املعلم.  

 وتقومي أدائهم.  ،أفراد اجملموعات يف أثناء العمل املعلم تابعي -3
 

 معلومات إضافية 
يعد و  .ومدى قابليتها لتصريف املياه تها،لتحديد نوعي ؛يفضل إجراء الفحوصات على الرتبة قبل زراعة األشجار املثمرة

تكاثر الكائنات احلية الدقيقة  تلزم يف، وهي أيًضا را ملد األشجار ابألكسجني الالزم لعملية منو اجلذو ا مهمً مرً أهذا 
 املفيدة اليت حتلل املواد العضوية.
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 أخطاء شائعة
  وامتداد اجلذور.  ،مما يؤثر على نفاذية املاء ؛زراعة االشجار املثمرة مباشرة قبل عملية هتيئة األرض وخاصة احلراثة -
 .ةعدم نزع الكيس حول الغراس املنبت -

 
 

   التكامل األفقي
 التكامل الرأسي 

 تكثري النبااتت. ،الصف السادس ،كتاب الرتبية املهنية  -

 

 

 مصادر التعلم
 للمعلم

 .  www.moa.gov.jo: وزارة الزراعة اإللكرتوينل زايرة املوقع اإللكرتوين  -
 للطالب

 .املثمرةوضح طريقة زراعة األشجار أفالم تثقيفية ت -

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moa.gov.jo/
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 ورقة عمل
 (2) األشجار  املثمرة

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة يف ما أييت:
 تزرع غراس السلت يف فصل: -1
 .أواخر الربيع -أ

 .أواخر الشتاء -ب
 .أواخر الشتاء وبداية الربيع -ج
 تسمى غراس األشجار املثمرة متساقطة األوراق مكشوفة اجلذور: -2
 .يف أكياس ةاملنبت -أ

 .السلت -ب
 .يف أوعية ةاملنبت -ج
 يف أكياس وقف عملية الري أبسبوع: ةيفضل قبل إجراء عملية زراعة الغراس املنبت -3
 .لقلة املياه  -أ

 .الرتفاع درجات احلرارة -ب
 .لتحمل الظروف اجلديدة يف احلقل -ج
 ة:من العمليات الالزمة لتهيئة األرض قبل زراعة األشجار املثمر  -4
 .إضافة السماد العضوي -أ

 .حراثة األرض وتسويتها -ب
 ري األشجار. -ج
 زراعة الغراس املثمرة: يفمن أهم األدوات الزراعية املستخدمة  -5
 .مقص الشجر -أ

 .املشط -ب
 .)جمرفة يدوية( قة الزراعيةعلامل -ج
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 إجاابت أسئلة الدرس

 .من األشجار املثمرة اليت تزرع يف منطقتك اسم   مخسً  -1

 ،العنب ،الكستناء ،الليمون ،الكلمنتينا ،توت العليق ،املوز ،اخلوخ، الدراق ،الكرز ،املشمش، )اللوز: حسب منطقة الطالب
 .األجاص( ،التوت ،التني

 مث اكتب اإلجابة الصحيحة يف املربعات الفارغة: ،النظر يف املخطط اآليت يف أمعن -2

 تصنيف األشجار املثمرة

 حسب تساقط األوراق حسب نوع الثمار

 متساقطة األوراق دائمة اخلضرة اجلوزايت اللوزايت التفاحيات احلمضيات

 الرمان الزيتون البندق املشمش السفرجل الليمون

 الدراق الربتقال

 

 علل كاًل مما أييت. -3

 اخلريف إىل بداية الربيع.فضل زراعة األشجار املثمرة من منتصف ي -أ

 جناح زراعتها.من مث و  ،واحلصول على موسم منو طويل، لالستفادة من مياه األمطار

 سم( عند زراعة الغراس. 15-10جيب أن تكون منطقة التطعيم أعلى من مستوى سطح األرض ابرتفاع: )  -ب

 كي ال تتعرض هذه املنطقة للتعفن أو خترج جذور من الطعم.

 . يف أكياس عند زراعتها ةعلى الطوابرة حول الغراس املنبت احملافظةجيب  -ج

 حىت ال تتمزق جذور الغرسة.

 يفضل عدم ري الغراس املزروعة يف أكياس قبل أبسبوع على األقل. -د
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 وقلة املاء. ،تغري درجات احلرارة :لتعويدها على حتمل الظروف اجلديدة يف احلقل مثل

 أشجار مثمرة غنية ابلعناصر الغذائية يف اجلدول اآليت:أكمل الفراغات أبمساء  -4

 السكرايت الدهون األمالح املعدنية فيتامني)أ( فيتامني)ج( األلياف
 املوز اللوز النخيل الكرز الليمون اخلوخ
 العنب الزيتون التني املشمش اجلوافة التفاح
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 املالحظة التقومي: إسرتاتيجية.  

 :رصدقائمة  أداة التقومي. 
 :يف كيس.  ةتقومي أداء الطلبة يف أثناء زراعة شجرة مثمرة منبت املوقف التقوميي 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال
  .1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة.  
  .2 سم.50يفر اجلور ابستخدام الفأس وعلى عمق   
  .3 لرتاب العلوي.ابخيلط السماد العضوي املختمر   
  .4 سم.10يضع كمية من السماد العضوي املختمر أسفل اجلورة بسمك   
  .5 يزيل قاعدة كيس الغراس حبذر ابستخدام السكني.  
  .6 يضع الغرسة بشكل قائم يف منتصف اجلورة.  
  .7 وينزعه حبذر من حول الطوابرة.، ايشق الكيس طولي    
  .8 الرتاب حول الغرسة ابلتدريج.يردم   
  .9 يثبت الغرسة بدعامة خشبية.  
  .10 حول الغرسة الستقبال مياه الري واألمطار.ا يعمل حوضً   
  .11 ويعيدها إىل مكاهنا املخصص. ،ينظف األدوات  

 
 (0(   ال: )1: )نعم
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 الوحدة التاسعة :األمن والسالمة يف املنزل 

 : حصتانعدد احلصص                       (1احلرائق املنزلية ) :الدرس األول 

 النتاجات اخلاصة

  مفهوم احلريق.يبنيِّ   -

 يذكر عناصر احلريق. -

 أسباب احلرائق املنزلية. يوض ِّح -

 ف طرائق إمخاد احلريق.يتعرَّ  -

 من احلرائق املنزلية.للحد يعي أمهية اجراءات الوقاية -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 اخلنق، احلصر)التجويع(، التربيد. ،االحرتاق، عناصر احلريق

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 احلذر عند التعامل مع السوائل القابلة لالشتعال. -

 وصيانتها ابستمرار. ،احلرص على توافر طفاايت احلريق يف املنزل واملدرسة -

 من احلرائق املنزلية.اتباع إجراءات الوقاية  -

 مراعاة أمور السالمة العامة عند إمخاد احلرائق املنزلية. -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 العرض التوضيحي(بواسطة  ،)األسئلة واألجوبة، حلقة حبث :التدريس املباشر إسرتاتيجية

 :بطرح األسئلة اآلتية على الطلبة للدرس املعلم دهمي -1
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 ق إمخاد احلريق؟ ائابحلريق؟ ما عناصر احلريق؟ ما أسباب حدوث احلرائق املنزلية؟ ما طر ماذا نقصد 

 ينفذ املعلم جلسة عصف ذهين وحلقة حبث مع الطلبة حول األسئلة السابقة. -2

مناقشتها وتصحيح اخلطأ ؛ لتجري (2-9الواردة يف النشاط) غري الصحيحةلبعض السُّلوكاتِّ  اصورً  املعلم عرضي -3
 ها. في

 إىل اإلجاابت ومناقشتها، وبيان الصحيح منها، وتلخيصها بكتابتها على اللوح. ع املعلمستمي -4

 التعلم النشط)الدقيقة الواحدة( إسرتاتيجية
 أو بشكل ثُنائي. ،يقسم املعلم الطلبة إىل جمموعات صغرية-1

أو يف شاشة عرض)ال بُد أن يكون السؤال أمام  اللوحيطرح املعلم السؤال اآليت إما كتابة على ورقة أو على -2
 إجراءات الوقاية من احلرائق املنزلية؟ امف ؛الطالب(، بعد أن تعرفت أسباب احلرائق املنزلية

 السؤال. ناثنية )دقيقة واحدة( لإلجابة ع60مُينح الطلبة -3

 للوح مع استخدام عبارات التعزيز.يقرأ املعلم إجاابت الطالب ويُقارن بينهم، ويكتب اإلجابة الصحيحة على ا-4
 

 معلومات إضافية 

 . اخلدمات العامة اليت تزودها احلكومات يف معظم البلدان لشعوهبا إلمخاد احلرائق يف حال حدوثها إحدى اإلطفاء -
واملعدات  ،املزودة ابملاء سيارة اإلطفاء ابستخدام ؛االنتقال إىل مكان احلريقعلى رجال اإلطفاء املدربون  عملحيث ي

 الالزمة إلمخاد احلريق.

 

 إجاابت األسئلة الواردة يف احملتوى

 (34فك ر )صفحة 

 ماذا ينتج عند إزالة أحد عناصر مثلث احلريق؟-

 عند إزالة أحد عناصر احلريق الثالثة يتم إمخاد احلريق.
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 (37فك ر )صفحة 

 جتنباً للحرائق تراها مناسبة؟ اذكرها. ؛هل توجد إجراءات وقائية أخرى الختاذها-

متابعة جيب أو ابلقرب من وسائل التدفئة، وعدم ختزين الكاز يف املطبخ، و  ،عدم جتفيف األلبسة على مشعات التدفئة-
 أثناء اللعب.يف  األطفال

 

 أخطاء شائعة

 وأانبيب الغاز. املنزلية التدفئة لوسائلالالزمة عدم إجراء الصيانة الدورية  -

 طهي الطعام على الصوابت يف فصل الشتاء. -
 

 التكامل األفقي

   .احلرائق ،بع، الصف السااجلغرافياكتاب   -

 التكامل الرأسي 

 وحدة الرتكيبات امليكانيكية املنزلية. الرتبية املهنية، الصف التاسع، -
 

 مصادر التعلم

 للمعلم

 غزة: فلسطني. ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،املهنية لسالمةاإلدارة احلديثة ل(. 2003ذايب) ُممود، العقايلة -

 م.2015، نشرات توعوية، االستخدام اآلمن لطفاية احلريق اليدويةاملديرية العامة للدفاع املدين، -

 استضافة أحد مرتبات الدفاع املدين للحديث عن طرائق الوقاية من احلرائق املنزلية. -

 للطالب
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 عن احلرائق وطرق إمخادها. إدارة الدفاع املدينأفالم تثقيفية من مديرية األمن العام، -

 التنسيق مع مركز الدفاع املدين القريب من مدرستك لتنفيذ تدريب ع عملي على إطفاء احلرائق الصغرية. -
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 ورقة عمل

 احلرائق املنزلية

 :أييت يف ماق إمخاد احلريق ائمبا يناسبه من طر  ؛كل عنصر من عناصر احلريقوص  ل   

 

 طرائق إمخاد احلريق عناصر احلريق
 مادة قابلة لالشتعال

 
 غاز األكسجني

 
 مصدر احلرارة

 التربيد
 

 احلصر)التجويع(
 

 اخلنق

 

 ية:تصحح األخطاء اآل -2

 الكاز بعد نفاذها وهي ُمشتعلة. مدفأةقامت هدى إبعادة تعبئة  -أ

 

 أثناء نومه. يف الغاز مشتعلة مدفأةترك علي  -ب
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: املالحظة إسرتاتيجية. 
 أداة التقومي: قائمة رصد. 
  يتعلق ابحلرائق املنزلية. يف مااملوقف التقوميي: تقومي معرفة الطلبة 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال

  .1 يُعرف مفهوم االحرتاق.  

  .2 يُعدد عناصر احلريق.  

  .3 لتجنب حدوث احلرائق املنزلية. ؛يف تقدمي نصائح ايبدي اهتمامً   

  .4 أسباب احلرائق يف املنازل. يوض ِّح  

  .5 مُيي ز بني طرائق إمخاد احلريق.  

 

 (0(   ال: )1: )نعم
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 الوحدة التاسعة :األمن والسالمة يف املنزل  

 حصتان: عدد احلصص       (2احلرائق املنزلية ) :الدرس األول

 النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم طفاية احلريق.يعر ِّ -

 يُعدد أنواع طفاايت احلريق. -

 يستخدم طفاية احلريق بطريقة صحيحة. -

 متطلبات الصحة والسالمة العامة. اخُيمد بعض احلرائق مراعيً  -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 طفاية احلريق.

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 املالبس الواقية عند التعامل مع طفاية احلريق.جيب ارتداء  -

 وإعادة تعبئتها بعد استخدامها يف إطفاء احلريق. ،الصيانة الدورية لطفاية احلريق -

 احلرص على غسل اليدين ابملاء والصابون بعد استخدام طفاية احلريق. -

 احلرص على استخدام طفاية احلريق املناسبة حسب نوع احلريق. -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 التعلم النشط )ليلى والذئب( إسرتاتيجية

ليت تعتمد على ا "ليلى والذئب :"إسرتاتيجيةوطرح أسئلة ابستخدام  ،للدرس مبراجعة الدرس السابقاملعلم  هدمي -1
 اللعب بني اجملموعات.

، أو يكلف الطلبة إبعدادها، برسم أشجار ُمرقمة، يف كل شجرة سؤااًل  ؛جُيه ز املعلم خارطة طريق ليلى لبيت جدهتا -2



157 
 

 ومن املمكن رمسها على اللوح.

إجاابهتا على األسئلة يف اجلزء  ؛ لتكتب كل جمموعةيقسم املعلم الطلبة إىل جمموعتني، ويقسم اللوح إىل قسمني -3
 املخصص هلا.

 لإلجابة عن السؤال اليت حتتويه. ؛ل أفراد اجملموعةاألسئلة ابختيار رقم الشجرة من قب املعلم طرحي -4

 اجملموعة اليت جتيب إجابة صحيحة تُعطى درجة. -5

 تبقى على ذات الدرجة. غري صحيحةاجملموعة اليت جُتيب إجابة  -6

 يُعزز املعلم اجملموعة اليت حتصل على درجات أكثر. -7

 الدرس احلايل ابلدرس السابق.ربط ؛ لومناقشتها ،إىل اإلجاابت املعلم عستمي -8

 التعلم النشط )من أان( إسرتاتيجية
 .اطالب عشوائي   أربعة خيتار املعلم -1

ورقة حتمل نوع طفاية خلف ظهر كل طالب منهم، حبيث ال يرى هذا الطالب ما يوجد يف الورقة، مث املعلم  يلصق -2
مثاًل: )أنت من الطفاايت اليت ال ُتستخدم يف  ،خربية فيعطيه زمالؤه مجاًل )من أان؟(  ءه:يلف الطالب ويسأل زمال

 إطفاء حرائق األجهزة اإللكرتونية(، وعلى الطالب أن خُيم ن نوع الطفاية.

حيث يكون الطالب يعرف اإلجابة )نوع الطفاية(، بينما ابقي الطلبة ال  ؛مالحظة: )من املمكن عكس الطريقة السابقة
حىت يستطيع  ؛: )حتتاجين إلطفاء حرائق القماش،... وهكذا(فيقول الطالب مثاًل  ،)من أان؟( سألك زمالؤك:يعرفون، وي

 .معرفة أي نوع طفاية مكتوب على ظهره( الطلبة

 وكتابة اإلجاابت الصحيحة على اللوح. ،وتلخيصها ،مث مناقشتها ،إىل إجاابت الطلبة املعلم عستمي -3

 التعلم التدريس املباشر )الضيف الزائر( إسرتاتيجية -
 للتدريب الطلبة على استعمال طفاية احلريق. ؛أحد رجال اإلطفاء يستضيف املعلم -1

 طرح الطلبة األسئلة على الضيف الزائر أثناء التطبيق بشكل متثيلي يف ساحة املدرسة.ي -2

 الطلبة على استعمال طفاية احلريق بشكل صحيح. يدرب املعلم -3

    أداء الطلبة. مقو ِّ يو  ،األفكارأهم  املعلم صلخي -4
 

10 
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 معلومات إضافية 

تكون معلقة أعلى املكان احملتمل اشتعاله، وعند اندالع احلريق  طفاية احلريق الكروية :هناك نوع من الطفاايت امسها -
، فتخمده ،فتنفجر وتسقط املادة املوجودة يف جوف الطفاية على احلريق ؛البسيطة على غشائها اخلارجي احلرارة تؤثر

 .ويكثر استخدامها يف ُمطات الوقود

ألن األخبرة  ؛وال ُيسمح ابستخدام هذا النوع، اوهي ممنوعة دولي  1211(BCF) طفاية اهلالون  :من أنواع الطفاايت -
 طبقة األوزون.يف الناجتة منها تؤثر 

10 

 

 األسئلة الواردة يف احملتوىإجاابت 

 (39فك ر )صفحة 

 ما أنسب طفاية يُفض ل وجودها يف املنازل؟ وملاذا؟ -

 ألهنا ُمناسبة ملعظم أنواع احلرائق. ؛يُفضل استخدام طفاية البودرة يف املنازل

 ما نوع الطفاية اليت يلزم وجودها يف السيارة؟ -

أو نتيجة احرتاق يف نظام  ،الت ماس يف التمديدات الكهرابئية واإللكرتونيةنتيجة  امبا أن حرائق السيارات تكون غالبً 
 :، ومهافإن هناك نوعني من الطفاايت يناسبان إلطفاء حرائق السيارة ؛ومتديدات الوقود

 النوع األول: طفاية البودرة. 

 النوع الثاين: طفاية الرغوة.

فإن طفاية البودرة هي األنسب  ؛قطع الكهرابئية واإللكرتونيةومبا أن طفاية الرغوة ال ُتستخدم يف إطفاء حرائق ال
 لالستخدام يف حرائق السيارات
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 أخطاء شائعة

 عند إطفاء احلريق ابستخدام طفاية احلريق. ؛( مرت تقريًبا2.4) سافة تقل عن مثانية أقدامماالقرتاب من النار  -

 والدخان ومادة اإلطفاء. ،ويعرض حاملها للحرارة ،يقلل من كفاءة الطفاية ؛مكافحة احلريق عكس تيار اهلواء -

 .عدم توجيه خرطوم الطفاية إىل قاعدة اللهب -

 البدء برش املادة اإلطفائية قبل االقرتاب إىل مسافة مؤثرة. -

 عدم التأكد من إمخاد احلريق فيعاود االشتعال.
 

  التكامل األفقي

 التكامل الرأسي 

 الرتبية املهنية، الصف التاسع ، وحدة الرتكيبات امليكانيكية املنزلية. -
 

 مصادر التعلم

 للمعلم

 .www.cdd.gov.jo  – :ديرية الدفاع املدينزايرة املوقع اإللكرتوين مل 

 للطالب

 .مديرية الدفاع املدينابلتعاون مع  ،ُماضرة حول إمخاد احلريق ابستخدام طفاية احلريق-

 لالطالع على مهام فريق إطفاء احلريق. ؛/ إدارة الدفاع املدين ملديرية األمن العامزايرة ميدانية  -

 

 

http://www.cdd.gov.jo/
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 ورقة عمل

 (2احلرائق املنزلية )

 :تيةكتب نوع طفاية احلريق املناسبة لالستخدام يف حوادث احلريق اآلا 

 وقرطاسية.حريق يف مكتبة كتب  -1

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

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

 حريق انجم عن متاس كهرابئي.-2

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

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

 حريق يف ُمل مالبس.-3

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

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

 حريق انجم من وقوع صوبة كاز.-4

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

................................................................................................................ 
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 إجاابت أسئلة الدرس

 وضح املقصود بكل من:-1

 حرارة وهلب وضوء وانبعاث غازات. :ينتج عنها ،من التفاعالت الكيمائية بني مادتني أو أكثر هي سلسلةاحلرائق: 

 ابملاء أو مبواد كيمائية ثقيلة وعازلة، تقوم بعزل األكسجني عن املادة احملرتقة. ةهي أسطوانة معدنية مملوءطفاية احلريق: 

 املنزل. عد د أربعًة من األسباب اليت تؤدي إىل حدوث احلرائق يف-2

 تسرب الغاز من أسطواانت الغاز يف املنزل. -أ 
 حدوث متاس كهرابئي بني األسالك املعر اةِّ. -ب 
 قرب األاثث والستائر من مصادر النار واحلرارة. -ج 
 التخزين السيئ واخلاطئ للمواد القابلة لالشتعال. -د 

 للوقاية من حدوث احلرائق يف املنزل. ؛اذكر أربع نصائح توجهها إىل أفراد أسرتك -3

 )حسب إجابة الطالب(

 عدم استخدام الوالعة يف فحص تسريب الغاز. -أ 
 جتنب استخدام الشموع يف املناسبات اليت تشهد وجود أطفال. -ب 
 جتنب ترك الطعام على املوقد دون االنتباه إليه. -ج 
 الصيانة الدورية ألانبيب الغاز وأجهزة التدفئة. -د 

 يلي: علل كالً مما-4

 عدم استعمال األجهزة الكهرابئية ذات األسالك املعراة. -أ

 قد يكون أحد أسباب احلرائق املنزلية.  ؛ألن حدوث متاس كهرابئي بني األسالك املعراة واملكشوفة للتمديدات الكهرابئية

 ن املواد الصلبة أو املعدنية.عدم استخدام طفاية احلريق احملتوية على اثين أكسيد الكربون إلطفاء احلرائق الناجتة ع -ب

ألن استخدام طفاية احلريق احملتوية على اثين أكسيد الكربون يف إطفاء حرائق )املواد الصلبة( وخاصة الورق واألقمشة يزيد يف 
 تؤدي إىل تسمم يف األماكن الضيفة.، وهي أيًضا تطايرها
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 ار الكهرابئي.ال تستخدم طفاية الرغوة يف إطفاء احلرائق الناجتة عن التي -ج

 ما يُعر ض الفرد للخطر. ؛وذلك ألهنا موصلة للكهرابء

 يُفضل عدم استخدام طفاية البودرة يف حرائق األجهزة اإللكرتونية. -د

 إلتالفها. اجتنبً  ؛حرائق األجهزة اإللكرتونيةيُفضل عدم استخدامها يف 
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي املعتمد على األداءالتقومي:  إسرتاتيجية. 
  :عدديسلم تقدير أداة التقومي. 
 .املوقف التقوميي: تقومي أداء الطالب أثناء استعمال طفاية احلريق 

 

 

ا(: جيد 3(: جيد  )2.  )حباجة إىل حتسني(: 1)  .(: ممتاز4. )جد 

  

 

 الرقم مؤشر األداء مستوى األداء

  .1 .وأثناءه إمخاد احلريق ليراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة، قب 1 2 3 4

  .2 احلريق بوساطة مقبض احلمل.يمل طفاية     

  .3 من أجل حتريك املادة داخل الطفاية. ؛يقلب األسطوانة عدة مرات    

  .4 يسحب مسمار األمان.    

  .5 يضغط على ذراع التشغيل بشكل صحيح.    

  .6 يوج ه اخلرطوم حنو قاعدة اللهب.    

  .7 يرتك مسافة أمان كافية.    

  .8 املخصص.يعيد طفاية احلريق إىل مكاهنا     

  .9 يكتب مالحظة إلعادة تعبئة طفاية احلريق.    
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 الوحدة العاشرة: التمديدات الكهرابئية املنزلية 

 حصتانعدد احلصص:               (1: التوصيالت الكهرابئية )الدرس األول

 النتاجات اخلاصة

 يذكر استخدامات الطاقة الكهرابئية. -

 خط التأريض. ،اخلط البارد ،ف املفاهيم الكهرابئية اآلتية: اخلط احلامييعر ِّ  -

 .ف بعض الرموز الكهرابئييتعرَّ  -

 يعدد أنواع القوابس. -

 ف على العدد املستخدمة لتنفيذ التوصيالت الكهرابئية.يتعرَّ  -

 )الفيش( الثنائي.يصل هناايت األسالك ابلقابس  -

 يصل هناايت األسالك ابلقابس )الفيش( الثالثي. -

 يطبق متطلبات الصحة والسالمة العامة عند العمل ابلتمديدات الكهرابئية. -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 ،يرث(التأريض )اإلخط ، اخلط احملايد أو البارد )النرت(، اخلط احلامي )الفاز( ،التوصيالت الكهرابئية ،الطاقة الكهرابئية
 القابس الثالثي. ،القابس الثنائي ،القابس )الفيش( ،الرموز الكهرابئية

 

 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 .على ارتداء مالبس املناسبة للعملاحلرص -

 .املعزولة واملناسبة للعملو ليمة احلرص على استخدام العدد الس-

 وقع العمل قبل البدء.التأكد من فصل التيار من املصدر يف م-

 عدم ملس أي جزء من أجزاء مكوانت الدارة الكهرابئية واليدان مبتلتان ابملاء.-
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 التدريس وإدارة الصف  إسرتاتيجيات
 التدريس املباشر )األسئلة واألجوبة( إسرتاتيجية

 طرح األسئلة اآلتية:بمث  ،للدرس ببيان أمهية تنفيذ التمديدات الكهرابئية يف املنزل بطريقة صحيحة املعلم دهمي -1

 كيف تزود األجهزة الكهرابئية املنزلية ابلطاقة الكهرابئية؟ ما استخدامات الطاقة الكهرابئية يف احلياة اليومية؟

 للتوصل إىل أمهية الكهرابئية يف حياتنا.  ؛هايناقشإىل إجاابت الطلبة مث  ع املعلمستمي -2

 التعلم النشط )اجليكسو( إسرتاتيجية

 توزيع الطلبة إىل جمموعات غري متجانسة مكونة من أربعة طالب. -1

 يطلق على هذه اجملموعة اسم جمموعة األم. - 2

 (.4 -1) يوزع املعلم على الطلبة يف جمموعة األم بطاقات من -3
 ؛وتسمى هذه اجملموعة الفرعية جمموعة اخلرباء ،من الطلبة الذين يملون الرقم نفسه جمموعة فرعيةيكون كل جمموعة  -4

 على النحو اآليت: ،حبيث توزع على اجملموعات بطاقة اخلرباء

 (: املفاهيم الكهرابئية.1اجملموعة األوىل: بطاقة اخلبري)

 الكهرابئية.(: الرموز 2اجملموعة الثانية: بطاقة اخلبري)         

 (: قواعد الصحة والسالمة العامة عند العمل ابلتمديدات الكهرابئية. 3اجملموعة الثالثة: بطاقة اخلبري)          

 (: القابس وأنواعه. 4اجملموعة الرابعة: بطاقة اخلبري)         

 ( دقائق.10) ة اخلبري اخلاصة ابجملموعة خالليطلع الطلبة على بطاق -5

 حيث سيعمل الطالب اخلبري داخل جمموعة األم على: ؛إىل جمموعة األمالعودة  -6

 نقل اخلربة اليت اكتسبها إىل زمالئه.    

 يف املعلومات اليت توصل إليها. وُماورهتم أعضاء اجملموعة مناقشة   

 اإلجابة عن االستفسارات والتساؤالت اليت تطرح من قبل زمالئه يف اجملموعة األم.   

خبرباء اجملموعة  ابدءً  ،وتوضيح الالزم هلم ،موعة( دقائق لنقل خربته إىل أعضاء اجمل4املعلم الطالب اخلبري)مينح  -7
ت إليهم مهمة مناقشة سند  الذين أُ  مث خرباء اجملموعة الثانية، (1) األوىل الذين أسندت إليهم مهمة مناقشة بطاقة اخلبري
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 وتكتمل املوضوعات داخل اجملموعة األم.   ،رباء نقل خرباهتموهكذا حىت يُكمل ابقي اخل ،(2) بطاقة اخلبري

 على اللوح.تها كتابو  ،التوصل إليها جرىخيص وأهم املعلومات اليت ويتم تل ،يناقش املعلم اجملموعات -8

 أداء الطلبة.  م املعلمقو ِّ ي -9

  )التدريب( التعلم عن طريق النشاط إسرتاتيجية

 جمموعتني متساويتني.يوزع املعلم الطلبة إىل  -

 ،)الفيش( الثنائي وصل هناايت األسالك ابلقابس :(1-10) األدوات الالزمة لتنفيذ التمرين املواد و املعلم جيهز -2
 .وصل هناايت األسالك ابلقابس)الفيش( الثالثي :(2-10)و

املتعلق بوصل هناايت األسالك ابلقابس )الفيش(  :(1-10اجملموعة األوىل تنفيذ التمرين ) إىل يطلب املعلم  -3
 الثنائي.

 املتعلق بوصل هناايت األسالك ابلقابس )الفيش( الثالثي.  :(2-10اجملموعة الثانية تنفيذ التمرين )إىل يطلب املعلم  -4

 اإلجابة عن استفساراهتم. يواصل و  ،اجملموعات يف أثناء تنفيذ التمارين املعلم ابعيت -5

 ضرورة مراعاة أمور السالمة العامة أثناء العمل. املعلم يؤكد -6

 تقدمي التغذية الراجعة للمجموعات.جيري مث  ،هاوتناقش ،تعرض كل جمموعة أعماهلا -7

 أداء الطلبة. م املعلميقو ِّ  -8
 

 

 معلومات إضافية 
خيتلف العبء املفرط أبنه يدث نتيجة عمل عدة أجهزة   ؛ حيثالعبء املفرط و التماس الكهرابئيهناك فرق بني  -

ل القطب املوجب يحدث نتيجة توصيفأما التماس الكهرابئي  ،ا كبريًاوعملها يتطلب تيارًا كهرابئي   ،كهرابئية يف آن واحد
 .شدة التيار ث حرارة عالية بسبب ارتفاعدِّ وكالمها يُ  ،دون وجود جهاز كهرابئي بينهمامن مع القطب السالب 

 

 إجاابت األسئلة الواردة يف احملتوى 
 (55) ر صفحةفك   
 ؟ا واملقبس لديك لنائيكان قابس اجلهاز الكهرابئي لالليً ماذا تفعل يف حال  -
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له من قابس يمكنك استخدام وصلة كهرابئية لتحويف ؛املقبس لديك ثنائيا و كون قابس اجلهاز الكهرابئي ثالثي  عندما ي
 .قابس ثنائيثالثي إىل 

 

  أخطاء شائعة
 .ل إجراءات احلماية من خماطر الكهرابءجتاهُ  -
 

 التكامل األفقي
 .الكهرابء بع،الصف السا ،كتاب العلوم-

  التكامل الرأسي
 دد اليدوية املستخدمة يف أعمال الكهرابء.املواد والعُ  ،الصف الرابع ،كتاب الرتبية املهنية-
 املفاتيح الكهرابئية يف التمديدات الكهرابئية املنزلية. ،الصف الثامن ،كتاب الرتبية املهنية-
 التمديدات الكهرابئية.، الصف التاسع ،كتاب الرتبية املهنية-
 

 مصادر التعلم
 للمعلم

 سوراي. شعاع للنشر والعلوم، حلب، ،أصول التمديدات الكهرابئية: (2001)قاسم، ُممد،  -
 التمديدات الكهرابئية املنزلية.للحديث عن كيفية تنفيذ  الكهرابئيةاستضافة أحد العاملني يف الرتكيبات  -

 للطالب
 .األردن ،عمان ،دار دجلة ،مبادئ الكهرابء: (2009) ،حسني أمني ،كاتوت-

 الكهرابئية املنزلية.التمديدات زايرة أحد املشاريع السكنية قيد اإلنشاء لالطالع على كيفية عمل  -
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 ورقة عمل

 التوصيالت الكهرابئية

كتب املكون أو العنصر الكهرابئي أمام كل رمز من الرموز الكهرابئية يف اجلدول ا  ؛يف ضوء دراستك للرموز الكهرابئية
 اآليت:

 ن أو العنصراملكو    الرمز الكهرابئي الرقم
1.    

 
2.   

 
 

3.    
 

4.    
 

5.    
 

6.   
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: التقومي املعتمد على األداء إسرتاتيجية.  
 أداة التقومي: سلم تقدير عددي. 
 )املوقف التقوميي: تقومي أداء الطالب يف أثناء وصل هناايت األسالك ابلقابس )الفيش. 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 .املواد واألدوات الالزمة للعملجيهز     
  .2 .يزيل العازل اخلارجي للسلك )الكيبل( بقطاعة األسالك    
  .3 ).سم1يعري أطراف األسالك املراد وصلها بطول )    
  .4 يفك غطاء القابس ابملفك املناسب.    
  .5 ا.يفك براغي األطراف للقابس جزئي      
  .6  .اخلاص بنقطة التوصيل يف القابسيدخل طرف السلك املعرى يف اجملرى     
  .7 .يتأكد من ثبات األسالك يف مكاهنا بعد شد براغي أطراف القابس    
  .8 يعيد غطاء القابس إىل مكانه بشد برغي التثبيت.    
  .9 .استخدامها بطريقة صحيحةجرى ينظف األدوات اليت     
  .10 .يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة يف أثناء العمل    

 

ا(: جيد 3(: جيد.  )2.  )حباجة إىل حتسني: (1)  .(: ممتاز4. )جد 
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 الوحدة العاشرة: التمديدات الكهرابئية املنزلية  

 حصتان :عدد احلصص       (2التوصيالت الكهرابئية ) :األولالدرس 

 النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم املقبس.يتعرَّ -

 د أنواع املقابس املنزلية.يعد ِّ -

 هناايت األسالك ابملقبس )اإلبريز( الثنائي.يصل -

 يصل هناايت األسالك ابملقيس )اإلبريز( الثالثي. -

 يراعي تعليمات الصحة والسالمة العامة يف أثناء العمل. -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 املقبس الثالثي.  ،املقبس الثنائي ،املقبس )اإلبريز(

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 من قبل املعلم.  ات الصادرةالتوجيهتابعة مو  ،العملي التطبيقاحلذر يف أثناء احليطة و أخذ -

 التأكد من جتهيز املواد واألدوات الالزمة قبل البدء ابلعمل.-

 احلرص على عدم ملس اجلزء املعرى من السلك الداخلي )الكيبل( عند إزالة العازل.-

 ابستخدام مفك فاحص كهرابئي قبل البدء ابلعمل. ؛للكيبلالتأكد من عدم وصول التيار الكهرابئي -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات

 التعلم النشط )شبكة العنكبوت( إسرتاتيجية
ليت مت عرضها يف احلصة شبكة العنكبوت القائمة على ربط املعلومات ا إسرتاتيجيةفكرة للطلبة  املعلم  وض ِّحي -1

 )يتاج املعلم إىل كرة من الصوف(. احلصة احلالية يفه وما سيتم عرض ،السابقة
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 ويقف املعلم يف منتصف الدائرة. ،تشكيل دائرة يف منتصف الصف بةمن الطل املعلم يطلب -2

ويرمي كرة جييب وميسك طرف اخليط  أن خيرج من الدائرة الطالب الطلبة مث حدويرمي اخليط أل ،علم سؤاالً يطرح امل -3
 ا.زمالئه عشوائي   حداخليط أل

 إىل أن تتكون شبكة بني الطالب تشبه شبكة العنكبوت.  ،يكرر املعلم العملية يف كل مرة يطرح هبا سؤاالً  -4

 .همءأداويعزز  ،يقدم املعلم التغذية الراجعة إلجاابت الطلبة -5

 التعلم النشط )الظهر ابلظهر( إسرتاتيجية

الطلبة يسمعون ، و حبيث يكون الظهر ابلظهر ؛تكون املقاعد معاكسة ،إىل جمموعات ثنائية بةيقسم املعلم الطل -1
 بعضهم فقط دون رؤية كل منهما اآلخر. 

أو األدوات املستخدمة  ،صورة أو جمسم لنوع من أنواع املقابس املنزلية ، مثل:ُمفز )بصري( :الطالب األول لديه -2
 ُمفز )مسعي( وورقة وقلم.  ه:والطالب الثاين لدي ،عند توصيلها

 مث يصفه للطالب الثاين. ا،من الطالب األول أن يمل صورة أو جمسمً  املعلم طلبي -3

دون الرتكيز  ،أو التفاصيل ،أو احلجم ،الشكل :من حيث حوصف زميله رسممن الطالب الثاين أن ي املعلم طلبي -4
 ويستطيع أن يسأله أي سؤال حسب حاجته. ،على جودة الرسم الفنية

 حبيث يكون هناك زمن ُمدد. ؛يضبط املعلم الوقت -5

 على الطالب الثاين أن يعرف ما يصفه الطالب األول.  -6

 من الطلبة تبادل األدوار. املعلم طلبي -7

 يقيم املعلم أداء الطلبة و الرتكيز على عملية استخالص األفكار وجودة االتصال. -8

 التعلم عن طريق النشاط )التدريب(  إسرتاتيجية

 يوزع املعلم الطلبة إىل جمموعتني متساويتني. -

وصل هناايت األسالك ابملقبس )اإلبريز( الثنائي ( 3-10املواد و األدوات الالزمة لتنفيذ التمرين ) املعلم جيهز -2
 .وصل هناايت األسالك ابملقبس )اإلبريز( الثالثي (4-10)و

 ( املتعلق بوصل هناايت األسالك ابملقبس )اإلبريز( الثنائي.3-10يطلب املعلم من اجملموعة األوىل تنفيذ التمرين ) -3
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 ( املتعلق بوصل هناايت األسالك ابملقبس )اإلبريز( الثالثي. 4-10يطلب املعلم من اجملموعة الثانية تنفيذ التمرين ) -4

 واإلجابة عن استفساراهتم.  ،فيذ التماريناجملموعات يف أثناء تن يتابع املعلم -5

 أثناء العمل.يف على ضرورة مراعاة أمور السالمة العامة  يؤكد املعلم -6

 تقدمي التغذية الراجعة للمجموعات.يطلب مث  ،وتناقش ،أعماهلاأن تعرض كل جمموعة   يطلب املعلم من -7

 أداء الطلبة.املعلم  قومي -8
 

 

 معلومات إضافية 
إذ مييز اخلط  ،املختلفة الداراتستفاد من األلوان يف متييز إذ يُ  ؛متييز أسالك التمديدات الكهرابئية أبلوان خمتلفةيتم  -

ومييز  ،املفك ءوميكن حتديده ابستخدام املفك الفاحص )التسرت( حيث يضي ،البينو األمحر  :احلامي ابأللوان احلارة مثل
يرث( ومييز اخلط األرضي )اإل ،وهو ضروري إلكمال الدارة الكهرابئية ،زرق واألسوداخلط احملايد ابأللوان الباردة مثل األ

 مبزج اللونني األصفر واألخضر.
 

 

 أخطاء شائعة
  .وخط التأريض ،واخلط البارد ،عدم االلتزام ابختيار لون السلك للخط احلامي-
 ابستخدام السكني أو اليد أو األسنان. ؛قطع األسالك وتعريتها-
 

 التكامل األفقي
  التكامل الرأسي

 دد اليدوية املستخدمة يف أعمال الكهرابء.املواد والعُ ، الصف الرابع، كتاب الرتبية املهنية-
 املفاتيح الكهرابئية يف التمديدات الكهرابئية املنزلية. ،الصف الثامن ،كتاب الرتبية املهنية-
 التمديدات الكهرابئية. ،الصف التاسع ،كتاب الرتبية املهنية-
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 مصادر التعلم
 للمعلم

 نشر بدعم من جامعة فيالدلفيا، عمان، لألبنية واملنشآت، ئيةالكهراب التمديدات: (2012) ُممد توفيق الزهريي، -
 .األردن

 للطالب
 .ملقابس كهرابئية وتوصيالهتا صورزايرة مكتبة املدرسة واالطالع على  -
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 ورقة عمل
الكهرابئيةالتوصيالت   

 

وخط التأريض يف الكيبل  ،واخلط احملايد ،من اخلط احلامي ن كال  لو ِّ  ؛الت الكهرابئيةبعد دراستك للتوصي
 :يتأي يف مامع ذكر مدلوالت كل لون  ،املوضح يف الشكل

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .----------------( اللون  ------الرمز)  -----------اخلط  -1
 .----------------( اللون  ------الرمز)  -----------اخلط  -2
 .----------------( اللون  ------الرمز)  -----------اخلط  -3
 

(سلك كهربائي)كيبل   

 

 

 

1 

3 

2 
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 إجاابت أسئلة الدرس

  .اذكر لاللة منها ،للطاقة الكهرابئية استخدامات متعددة -1
 .التربيدمثل: اإلانرة والتدفئة و ، عديدةاستخدامات الطاقة الكهرابئية 

     ة.السالمة العامة عند العمل يف التمديدات الكهرابئيد لالاًث من قواعد الصحة و عد -2
األدوات العدد و أجهزة الوقاية الشخصية و استخدام و  ،جيب استخدام وسائل السالمة العامة كارتداء األحذية املعزولة -أ 

 .ةاليدوية املعزول
 .التوصيالت الكهرابئيةلتمديدات و جيب فصل التيار الكهرابئي قبل التعامل مع ا -ب 
 دون إشراف معلمك. ،هرابئية أو تلمسهال تعبث أبي عنصر يف التمديدات الك -ج 
    :ارسم رموز العناصر الكهرابئية اآلتية-3
 

 
 

 أ املقبس الثنائي

 
 

 ب الثالثياملقبس 

 
 

 ج اخلط احلامي

 
 

 د اخلط البارد

 
 

 ه خط التأريض
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  ما الفرق بني القابس الثنائي و القابس الثاللي؟ -4

، (L)الفاز( )أحدمها اخلط احلامي ،ف سلك أو خطالقابس الثنائي هو القابس الذي له طرفان معدنيان يوصل بكل طر     
ويوصل بكل طرف  ،)املؤرض( فهو القابس الذي له ثالثة أطراف معدنيةأما القابس الثالثي ،(Nوالثاين اخلط احملايد )البارد( )

مع الطرف األوسط وهو اخلط واخلط الثالث  ،(Nالثاين اخلط احملايد )البارد( )و  ،(Lسلك. أحدها اخلط احلامي )الفاز( )
 (. E)األرضي

  ما الفرق بني املقبس الثنائي و املقبس الثاللي؟-5

أما املقبس الثالثي فله ثالثة  ،(N)ل ابخلط الباردوالثاين موصو  ،(L) رجان: األول موصول ابخلط الباردللمقبس الثنائي خم    
والثالث موصول ابخلط ، (Nوالثاين موصول ابخلط احملايد )البارد( ) ،(L)آخذ: األول موصول مع اخلط احلاميم

 (.  E)األرضي

 ما املشكلة املتوقع حدولها يف كل من احلاالت اآلتية: -6

 التوصيالت الكهرابئية قبل العمل هبا. دات و عدم فصل التيار الكهرابئي عن التمدي-أ   

 حرائق وإصاابت.وحدوث  ،الشخص إىل صدمة كهرابئية ميكن أن يعرض      

 ابئية.عدم توصيل اخلط األرضي لألجسام املعدنية لألجهزة الكهر -ب   

 .عرضة لإلصابة ابلصدمة الكهرابئيةجيعل الشخص        

 التعامل مع التيار الكهرابئي أبيد مبتلة. -ج   

 املاء موصل جيد للكهرابء وذلك سيعرض الشخص للصدمة الكهرابئية.       

 اخرت من الصندوق اآليت إجابة مناسبة لكل من العبارات اليت تليه: -7

 الرموز الكهرابئية ثالثيمقبس  قابس ثنائي
 (Nاخلط البارد ) مقبس ثنائي قابس ثالثي

 (Lاخلط احلامي ) ابريزً إ افيشً 
 .(L)اخلط احلامي اخلط الذي يمل الشحنات الكهرابئية -أ
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  قابس ثنائي.أداة وصل كهرابئية بطرفني معدنيني تصل اجلهاز مبصدر تزويد التيار الكهرابئي -ب

  فيًشا.يسمى قابًسا أو -ج

 قابس ثالثي.له ثالثة أطراف معدنية وهو مؤرض -د

 بريزًا.إا أو يسمى مقبسً -ه

 بريزًا.إمقبس ثنائي أو مقبس ثالثي أو خمرج لتزويد األجهزة ابلتيار الكهرابئي -و

 .)(Nاخلط البارداخلط الذي يكمل الدارة الكهرابئية وجهده صفر -ز
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: التقومي املعتمد على األداء إسرتاتيجية.  
 أداة التقومي: قائمة رصد. 
 .)املوقف التقوميي: تقومي أداء الطلبة يف أثناء تنفيذ وصل هناايت األسالك ابملقبس )اإلبريز 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 ت التنفيذ مل يتم التنفيذ
  .1 يف أثناء العمل يف التمديدات الكهرابئية. السالمة العامةيراعي متطلبات الصحة و   
  .2 ويتأكد من صالحيتها. ،األدواتيضر املواد و   
  .3 يزيل العازل اخلارجي للسلك بطول مناسب.  
  .4 سم(.1يعري أطراف األسالك الداخلية بطول )  
  .5 ا.يفك الرباغي املوجودة يف اجلزء اخللفي من اإلبريز جزئي    
  .6 .ويشد الربغي /مكانه الصحيح سلك يفيدخل طرف كل   
  .7 يركب اإلبريز يف مكانه املخصص ويشد الرباغي.  
  .8 ويرتك املكان نظيًفا. ،ينظف األدوات اليت استخدمها  

 

 (0) :(   َل يتم التنفيذ1مت التنفيذ: )
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 الوحدة احلادية عشرة: التوعية املرورية  

 حصتانعدد احلصص:                  (1لسالمة املرورية )ا :الدرس األول

 النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم السالمة املرورية.يتعرَّ  -

  عناصر السالمة املرورية.يبني ِّ  -

 قواعد املرور. يوض ِّح -

 ف مدلوالت الشواخص املرورية.يتعرَّ  -

 يرسم الشواخص املرورية. -

 .يف احملافظة على سالمة األرواح واملمتلكات ر أمهية االلتزام بقواعد املروريقد ِّ  -
 

 املفاهيم واملصطلحات: 
 الشواخص املرورية. ،قواعد املرور ،عناصر املرور ،السالمة املرورية

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 وضع العالمات املرورية واخلطوط األرضية واإلشارات لتنظيم حركة املرور.  -

 لضمان صالحيتها.  ؛للمركباتإجراء الفحص الدوري  -
 

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 5Es) )دورة التعلم اخلماسية إسرتاتيجية

 مث يبدأ بتنفيذ دورة التعلم اخلماسية. ،طالب 5-4يوزع املعلم الطلبة إىل جمموعات غري متجانسة تضم من  -1

أو فلم قصري  ،بعرض صورة ؛وضوع الدرسإىل ميعمل املعلم على جذب انتباه الطلبة  ،املرحلة األوىل: االنشغال -2
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 ما اإلجراءات الوقائية للحد من حوادث املرور؟ -مث يطرح األسئلة اآلتية:  ،حلادث مروري

 كيف نستطيع أتمني بيئة مرورية آمنة؟  -

 ميكن للطلبة أيًضا طرح األسئلة. مالحظة:

 ستكشافاملرحلة الثانية: اال -3

 جيهز املعلم املواد واألدوات الالزمة. -    

 نفذ منوذج للعناصر املرورية.لطلبة تإىل ايطلب املعلم  -     

 مع تقدمي الدعم للطلبة. مينح املعلم اجملموعات الوقت الكايف -     

 يطلب املعلم من اجملموعات اإلجابة عن األسئلة اآلتية: -     

  ِّ ي يف حتقيق السالمة املرورية دور العنصر البشر بني. 
 كيف حنقق السالمة املرورية يف ظل صالحية الطريق وجاهزيتها. 
 ح وض ِّ  .يلعب الفحص الدوري للمركبات عند إعادة ترخيصها دورًا كبريًا يف احملافظة على السالمة املرورية

 .ذلك
 ما السالمة املرورية؟ 

واإلجابة عن استفسارات  ،أثناء جوالته على اجملموعاتيف مة املرورية يوجه املعلم الطلبة يف بناء مفاهيم السال -     
 مع تشجيعهم للمزيد من البحث عن املعلومات. ،الطلبة

 املرحلة الثالثة: التفسري -4

يطلب املعلم من اجملموعات تزويده ابملعلومات اليت مجعوها ويساعدهم على تنظيمها ومعاجلتها ابستخدام أسلوب  -   
 لتوضيح مفهوم السالمة املرورية وعناصرها.؛ قصةوال ،فيديووال ،مع عرض وسائل خمتلفة كالصور ،النقاش

 املرحلة الرابعة: التوسع -5

 إلاثرة مهارة االستقصاء لديه". ؛بتزويده خبربات إضافية ،" تركز هذه املرحلة على الطالب 

 املتعلق إبعداد نشرة عن قواعد املرور. :(1-11) يطلب املعلم من الطلبة تنفيذ نشاط -

 يطلب املعلم من الطلبة رسم الشواخص املرورية مبيًنا مدلوالهتا. -
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 نتائج أعماهلا.يف يناقش املعلم اجملموعات  -

 املرحلة اخلامسة: التقومي  -6

ومدى استيعاهبم  ،ة عند الطلبةللتأكد من مدى حتقيق االستفاد ؛م املعلم اجملموعات ابستخدام أحد أدوات التقومييُقو ِّ  -
  ملفهوم السالمة املرورية وإتقان املهارات.

 

 

 معلومات إضافية 

املسامري، وختتفي داخله، وتغلق موضع التسريب، لكنَّ قوة الطرد املركزي  :قد تدخل أجسام غريبة إىل اإلطار، مثل -
ما يتسبَّب يف فقدان ضغط هواء اإلطار بشكل  ؛الكبرية اليت تنتج عن السرعات العالية قد تطلق هذه األجسام الغريبة

 مفاجئ، األمر الذي يهدد سالمة قائد السيارة وم ن معه.

ابلزجاج األمامي ويرجع سبب ذلك إىل القصور الذايت يف الفيزايء؛ الذي  االصطداميساعد حزام األمان على منع  -
 اليت تؤدي إىل تغيري سرعة الشخص واجتاهه. ؛يعين مقاومة األشياء

 

 أخطاء شائعة

ملساعدة السائقني واملارة  اأو دالالت أو أرقامً  الشواخص املرورية اليت حتوي رموزً بعض األشخاص إىل العبث ابيلجأ  -
 ؛اتوهذا يسبب الضرر للمركب ،أو أتجري شقق ،أو أفراح ،أو وضع ملصقات إلعالانت نعي ،بكتابة كلمات عبثية

 .وقد يؤدي إىل وقوع احلوادث
 

 التكامل األفقي

   .السابع، سرعة املركبات وحوادث السري يف األردنالصف  العلوم، كتاب  -

 التكامل الرأسي 

 السالمة املرورية. ،الصف السادس ،كتاب الرتبية املهنية -
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 التوعية املرورية. ،الصف الثامن ،كتاب الرتبية املهنية  -

 

 مصادر التعلم

 للمعلم

 .  www.psd.gov.joاإللكرتوين مديرية األمن العام اإللكرتوين وقعزايرة امل -

 وأنواعها وأمهيتها الشواخص املروريةاستضافة أحد زجال املرور للحديث عن  -

 للطالب

 إدارة السري. ،مديرية األمن العامنشرات صادرة من  -

 زايرة إدارة السري لالطالع على عمل الدائرة . -

 

  

http://www.psd.gov.jo/
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 عمل ورقة

 املرورية السالمة

 :جتاه إجباري لليمني( إىلا ،ممنوع املرور ،قف ،ممر مشاة، الشواخص املرورية اآلتية:)مركز إسعاف أويل اآليتصنف يف اجلدول 

هلا  امث ارسم أو ضع صورً  ،شواخص أولوايت ، أوشواخص أمر ، أوشواخص منع ، أوشواخص إرشاديةأو  ،شواخص حتذيرية

 يف املكان املناسب.

 الشواخص التحذيرية

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

 

 الشواخص اإلرشادية

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

 شواخص املنع

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

 

 وااللتزامشواخص األمر 

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

 شواخص األولوايت

.................... 
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 الورقة والقلم التقومي: إسرتاتيجية.   
  اختبار كتايب التقومي:أداة. 
 :والشواخص املرورية. ،وعناصرها ،يتعلق ابلسالمة املرورية يف ماتقومي معرفة الطلبة  املوقف التقوميي 

 ما املقصود ابلسالمة املرورية؟  -1

 

 

 .ح عناصر املروروض ِّ   -2

 

 

 

 .على كل نوع وأعطِّ مثااًل  ،اذكر الشواخص املرورية -3

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 عشرة: التوعية املروريةالوحدة احلادية  

 حصتانعدد احلصص:        (2السالمة املرورية ) :الدرس األول

 النتاجات اخلاصة

 يتعرف مفهوم اإلشارة الضوئية. -

 يبني فوائد اإلشارة الضوئية. -

 يتعرف مدلوالت اإلشارة الضوئية. -

 يقدر أمهية االلتزام آبداب املشي على الطريق. -

 املرور وبعض الشواخص املرورية.يصمم لوحة إلشارات  -

 املفاهيم واملصطلحات:
 احلوادث املرورية. ،مدلوالت اإلشارة الضوئية ،اإلشارة الضوئية

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 بني املوت واحلياة. فاصاًل  احد   عد ِّهاب ؛رص على احرتام اإلشارة الضوئيةاحل-

 الطريق.االلتزام مبمر املشاة عند عبور  -

 والفرجار. ،مراعاة متطلبات الصحة والسالمة العامة عند تنفيذ التمرين مثل: احلذر عند استخدام املقص -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 التعلم النشط)الدقيقة الواحدة( إسرتاتيجية

 يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات صغرية أو بشكل ثنائي. -1

 : ما املقصود ابإلشارة الضوئية؟يطرح املعلم سؤااًل  -2

 السؤال. عناثنية لإلجابة  60مينح املعلم الطالب  -3
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 هنت أوالً اإلجابة الصحيحة للسؤال.أليت ايقرأ الطالب يف اجملموعة الفائزة  -4

 وإجناز املطلوب خالل دقيقة. ،ويثين عليها لسرعة البديهة ،يعزز املعلم اجملموعة الفائزة -5

 ا األسئلة اآلتية:طارًحا فيهعلم العملية السابقة يف كل مرة يكرر امل -6

  ِّ د فوائد اإلشارة الضوئيةعد. 
 واألمحر يف اإلشارة الضوئية؟ ،والربتقايل ،ما مدلوالت اللون األخضر 
  ربعة من آداب املشي على الطريقأاذكر. 
 ملاذا يوضع الطالء على الشواخص املرورية؟ 

 وتدوين اإلجاابت على اللوح. ،وتقدمي التغذية الراجعة ،ة واحلواراملناقشيستمر املعلم يف:  -7

 التعلم عن طريق النشاط) التدريب( إسرتاتيجية -
عرض يمث  عمل لوحة لبعض إشارات املرور وشواخصه :(1-11مي اخلاص بتنفيذ التمرين)يعرض املعلم النتاج التعل -1

 املعلومات النظرية املتعلقة ابلتمرين.

 _ ابلتعاون مع الطلبة_ املواد واألدوات الالزمة. املعلمجيهز  -2

 لكل جمموعة. ا مقررً نيمث يع ،الطلبة إىل جمموعات املعلم يوزع -3

 إبشراف املعلم. عمل لوحة لبعض إشارات املرور وشواخصه :(1-11) أفراد اجملموعة بتنفيذ التمرين املعلم يكلف -4

 ما تتوصل إليه جمموعته أمام بقية اجملموعات.رض عمقرر كل جمموعة  إىل يطلب املعلم  -5

 وعرضها يف مكان ابرز يف املدرسة. ،تقدمي التغذية الراجعةيستمر يف و  ،اللوحاتيناقش املعلم والطلبة  -6

 أداء الطلبة. املعلم مقو ِّ ي -7
 

 معلومات إضافية 

وكانت حتوي ذراعني متحركني أحدامها ابللون األمحر  ،م يف بريطانيا1868ركبت أول إشارة مرور يف التاريخ عام  -
أما يف أثناء الليل كانت تستخدم األنوار  ،وكانت تستخدم للتحكم ابحلركة يف أثناء النهار ،واآلخر ابللون األخضر

لذي وإمنا كان يتحكم هبا شرطي املرور ا ،ويف ذلك الوقت َل تكن هذه اإلشارات تعمل بشكل آيل كما اليوم ،الغازية
 يقف جبانبها طوال الوقت.  
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 ؛للممتلكات العامة واخلاصة هائاًل  اوتسبب تلفً  ،العاهات واملعوقات ثل:م ةكثري  أضرار احلوادث املرورية عن ينتج -
 اا نفسي  لف أتثريً خيو ا يسبب م ؛ن ضحااي املرور ابتت تفوق ضحااي احلروب والعمليات اإلرهابية بشكل كبريإحيث 

 .اكبريً 

 

 أخطاء شائعة

 أثناء قيادة السيارة. يف جلوس األطفال يف حضن السائق -

 اهلاتف احملمول أثناء القيادة. السائق استخدام -
 

 التكامل األفقي

 التكامل الرأسي 

 السالمة املرورية. ،الصف السادس ،كتاب الرتبية املهنية  -

 التوعية املرورية. ،الصف الثامن ،كتاب الرتبية املهنية  -
 

 مصادر التعلم

 للمعلم

 . www.psd.gov.joاإللكرتوين  مديرية األمن العام اإللكرتوين موقعزايرة   -

 للطالب

 زايرة إلدارة السري إبشراف املعلم. -

 

 
 

http://www.psd.gov.jo/
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عمل  ورقة  

املرورية السالمة  

 

من حيث: تعريف كل  ؛بني الشواخص املرورية واإلشارة الضوئية االيتقارن يف اجلدول  ؛بعد دراستك ملوضوع السالمة املرورية

 .الفوائدو  ،املدلوالتو  ،منهما

 اإلشارة الضوئية الشواخص املرورية وجه املقارنة الرقم

  التعريف 1

 

 

 

   املدلوالت 2

  الفوائد 3
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 إجاابت أسئلة الدرس

 ما املقصود بكل مما أييت: -1

نظام  :وتشمل ،هي القوانني اليت تضعها الدولة لتنظيم العملية املرورية للمركبات واملشاة يف الشوارع والطرق قواعد املرور: -
 وتعيني االجتاه الذي جيب أن تتخذه السيارة وغريها. ،ومقدار السرعة ،ونظام الوقوف ،السري

حلماية  ،أو منعها ،إلجراءات الوقائية املتبعة لتقليل احلوادث املروريةوالربامج املرورية وا ،هي كل اخلطط السالمة املرورية: -
 ومحاية الوطن واقتصاده.  ،اإلنسان وممتلكاته

تعرف الشواخص أبهنا لوحات معدنية ذات أشكال هندسية خمتلفة توضع على جانيب الطريق على  الشواخص املرورية: -
 .همإلزام أو همإرشاد أو ،الطريقلتحذير مستعملي ؛ مسافات معينة وارتفاع ُمددة

)تنظيم أولوية أو االستمرار ،رور بوساطته للوقوفجهاز حتكم يعمل على الطاقة الكهرابئية توجه حركة امل اإلشارة الضوئية: -
 لالجتاهات املتعددة(.

 .وضح عناصر املرور -2

 ،العقل ةحيث ميزه هللا تعاىل بنعم ؛املرور إن العنصر البشري هو العنصر الفع ال واألهم من عناصر: العنصر البشري -1
 نه مسؤول يف املقام األول عن حتقيق أكرب قدر من السالمة املرورية على الطريق العام.إلذلك ف

لذا اهتمت اجلهات املختصة هبذا اجلزء   ؛يف حتقيق السالمة املرورية اكبريً   االطريق وجاهزيته دورً  ةإن لصالحي: الطريق -2
مبا يقق الرؤية  ؛وإانرهتا ،ومتهيدها ورصفها ق،لتخطيط اهلندسي املناسب هلذه الطر عملت على احيث  ؛بصورة واضحة

والرمال من الطريق. ووضع  ،مجيع العوائق الطبيعية كاألتربة اهتمت اجلهات املختصة إبزالةذلك ك  الواضحة ملستخدميها.
 لتنظيم حركه املرور. ؛رقواإلشارات على الط ،واخلطوط األرضية ،العالمات املرورية

كاملكابح   ،وتكون مجيع أجزائها صاحلة للعمل بصوره جيدة ،جيب أن تكون املركبة صاحلة متاًما للسري على الطريق: املركبة -3
 والوسائد اهلوائية. ،وطفاية احلريق ،مثل: حزام األمان، وجمهزة بكل الوسائل املطلوبة ،واإلطارات واإلانرة

ويد من وقوع احلوادث املرورية بسبب ة، املركب يكفل صيانة اوقائي   صة إجراءً اجلهات املخت تخذاملركبة ت ونظرًا ألمهية صيانة   
لضمان صالحيتها للسري ، فأصبح الفحص الدوري للمركبات عند إعادة ترخيصها مطلوابً  ؛سوء حال املركبة أو عدم صيانتها
 مي الطريق للخطر. على الطريق دون تعريض مستخد
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 .وضح أربع ممارسات تسهم يف السالمة املرورية -3

 جتنب اللعب يف الشارع. -أ 
 عبور الطريق عند خطوط عبور املشاة لعدم التعرض للخطر. -ب 
 االلتزام ابستخدام األرصفة املوجودة على جوانب الطريق. -ج 
 استعمال حزام األمان عند الركوب يف املركبة.  -د 

 الشواخص واإلشارات املرورية املوضحة يف اجلدول اآليت:ما مدلول كل من  -4

 اإلشارة املدلول

  جتاه إجباري إىل اليسارا

 
  إشارة مرور

 
  طريق غري انفذ إىل األمام
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 ما رأيك يف كل مما أييت: -5

 قطع السائق أمحد بسيارته الشارع واإلشارة الضوئية محراء. -أ

 وال يتحرك إال بعد ظهور الضوء األخضر. ،أو قبل ممر املشاة ،ا قبل خط)قف(وقوفًا اتم  ه الوقوف جيب علي ،تصرف خاطئ

 يعطي السائق أولوية املرور للمشاة فقط. -ب

 لكن جيب أن يعطي السائق أولوية املرور أيًضا لسيارات اإلسعاف واإلطفاء مثاًل. ،تصرف سليم

 أبسلوبك اخلاص عبارة تظهر تقديرك لشرطي املرور. غ  صُ  -6

 .هاإلجابة حسب رأي للطالب حرية رتكمالحظة: ي

 شكرًا شرطي املرور. -

 نقدم حتية تقدير واحرتام لشرطي املرور. -

 أن أصبح مثلك شرطي مرور. رغبعندما أكرب أ -

 .من فوائد إشارة املرورية الضوئيةا عدد أربعً  -7

 السري.تنظيم حركة  -أ 
 تقليل وقت االنتظار. -ب 
 وتلوث البيئة. املرورية اتاالزدحامالتخفيف من  -ج 
 ث.دالتقليل من احلوا -د 
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: املالحظة إسرتاتيجية.  
 أداة التقومي: قائمة رصد. 
  وشواخصه.املوقف التقوميي: تقومي أداء الطلبة يف أثناء عمل لوحة لبعض إشارات املرور 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال

  .1 جيهز املواد واألدوات الالزمة للعمل.  

  .2 سم ابلفرجار.7يرسم على كرتونة زرقاء دائرة نصف قطرها   

  .3 يقص ابملقص جزًءا من قطعة الكرتون فوق خط ُميط الدائرة.  

  .4 يرسم سهًما على الكرتون األبيض بقياس مناسب.  

  .5 السهم يف منتصف قطعة الكرتون الدائرية.يلصق   

  .6 يلصق عوًدا من اخلشب على ظهر اإلشارة السابقة.  

  .7 يرسم ابلقلم األسود عالمة استفهام على كرتونة صفراء.  

  .8 يكتب مدلول اإلشارة على سطح الكرتونة الصفراء الداخلي.  

  .9 يثبت اإلشارة على الكرتونة الصفراء ابستخدام الالصق.  

  .10 يعلق اللوحة يف مكان مناسب.  

 

 (0(   ال: )1: )نعم
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 اخلدمات البنكية اإللكرتونية الثانيَة عشرةَ  الوحدة 

 حصتان: عدد احلصص              جهاز الصراف اآليل :الدرس األول

 النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم جهاز الصراف اآليل.يتعرَّ  -

 ف مفهوم بطاقة الصراف اآليل.يتعرَّ  -

 ف مكوانت جهاز الصراف اآليل.يتعرَّ  -

 يُعدد إجيابيات بطاقة الصراف اآليل وسلبياهتا. -

 يستخدم بطاقة الصراف اآليل استخداًما صحيًحا. -

 احلياة اليومية. تسهيل يعي أمهية استخدام بطاقة الصراف اآليل يف -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 ات اإلدخال، وحدات اإلخراج، بصمة العني.جهاز الصراف اآليل، بطاقة الصراف اآليل، وحد

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 وبطاقة الصراف اآليل عند االستخدام. ،احملافظة على جهاز الصراف اآليل -

 وعدم حفظ الرقم السري مع البطاقة. ،حفظ الرقم السري لبطاقة الصراف اآليل -

 وعد النقود. ،الصراف اآليلاحلرص على غسل اليدين بعد استخدام جهاز -

 عند سحب النقود. ؛من جهاز الصرف اآليل قريًبااالنتباه يف حال وجود شخص غريب  -
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 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات

  التعلم النشط )أصدقاء الساعة( إسرتاتيجية
 يقسم املعلم الطلبة إىل جمموعات ثنائية. -1

لكل  امنوذجً أ مث يعطي ويفضل أن تكون النماذج الورقية مغلفة حراراي   ،املعلم جمموعة مناذج ورقية للساعة صممي -2
            جمموعة.

واسم شريكه داخل  ،ويكتب امسه ،له يف النشاط من زمالئه اشريكً  تاروخي ،يف الساعة اخيتار كل طالب رقمً  -3
 مرتني(.نفسه ويدد رقم الساعة لبداية النشاط )يشرتط أال يتم تكرار الشريك  ،الساعة

حان وقت العمل مع أقرانكم عند الساعة العاشرة يقوم املعلم يف بداية النشاط إبعالن وقت بدء النشاط بقول:  -4
 لإلجابة عن األسئلة اآلتية: ؛، ويعطيهم مهلة زمنية ُمددة)مثاًل(

  اف اآليل؟ما مفهوم جهاز الصر 
 ما مكوانت جهاز الصراف اآليل؟ 
 ما مفهوم بطاقة الصراف اآليل؟ 
  ا.وسلبياهت جيابيات بطاقة الصراف اآليلإاذكر 

 م.يشجعهاملعلم الطلبة و  يتابع -5

 وكتابة اإلجاابت الصحيحة على اللوح. ،مناقشة املعلم النتائج -6

 التعلم يف جمموعات )التعلم التعاوين اجلماعي( إسرتاتيجية
يشرح املعلم  ؛ حيثتعرُّف كيفية استخدام بطاقة الصراف اآليلوهو (: 1-12تطبيق التمرين )الطلبة  إىل يطلب املعلم 

حبسب تسلسل خطوات العمل  ،خطوات استخدام بطاقة الصراف اآليل عن طريق مشهد متثيلي يؤديه أحد الطلبة
 عرض فيديو تعليمي.بأو  ،ب املدرسيالواردة يف الكتا

وبطاقة صراف مصنوعة من الكرتون املقوى(، مث  ،كرتوين جلهاز الصراف اآليلمنوذج من  أب االستعانةمالحظة: )ميكن 
العامة، ومتابعة الطلبة بشكل مع مراعاة تعليمات الصحة والسالمة  ؛اإىل كل طالبني تنفيذ التمرين معً يطلب املعلم 

 مستمر، وتقومي أدائهم.
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 معلومات إضافية 

 ATMا يف عمل الصراف اآليل؛ فهو يوفر التواصل بني ( أيًضا دورًا مهم  ISPيلعب مزود خدمة اإلنرتنت ) -
واملعاجلات املضيفة. عند إجراء املعاملة، يتم إدخال التفاصيل بواسطة حامل البطاقة ومترير املعلومات إىل املعاجل املضيف 

. وبدوره يتحقق املعاجل من التفاصيل مع املصرف املرخص له. يف حالة تطابق التفاصيل، يرسل ATMبواسطة جهاز 
 ليستطيع حتويل النقود. ؛ينة الصراف اآليلاملعاجل املضيف رمز املوافقة إىل جهاز ماك

خدمة اإليداع النقدي عرب ماكينات الصراف اآليل جتنبك االنتظار الطويل داخل فروع البنوك، ابإلضافة إىل عدم   -
القلق بشأن توفري أوقات يف مواعيد عمل البنوك الرمسية، ومتكنك هذه اخلدمة من إيداع األموال يف حساابت اآلخرين 

 ن البطاقة.دو من 

 

 

 إجاابت األسئلة الواردة يف احملتوى

 (86فكر صفحة ) 

 هل ميكن أن ُيلَّ جهاز الصراف اآليل ُملَّ موظف البنك؟-

أو يف حال  ،وإجراء بعض املعامالت ،عند االستفسار ةخاصً  ؛لصراف اآليل ُمل موظف البنكال ميكن أن يل جهاز ا
 تعطل اجلهاز.

 

 أخطاء شائعة

أو قد يكون تعر ض  ،اا ملسح بطاقتك إلكرتوني  فرمبا وضع اللصوص شيئً  ؛البطاقة تفقد املكان املخصص إلدخالعدم  -
  ها.أو كسر  يف بطاقتك فيؤدي خلدوش ؛فتحه عنوةً  بعض األشخاصلعملية تشويه حملاولة 

 .نفسه وضع الرقم السري مع البطاقة يف املكان -
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 مصادر التعلم

 للمعلم

  .  www.cbj.gov.jo  لبنك املركزي األردينل اإللكرتوين موقعزايرة  -

 استضافة أحد مدراء البنوك األردنية للحديث عن أمهية االستخدام الصحيح للصراف اآليل. -

 للطالب

، لنشردار الطيبة للطباعة وا .يسألونك عن املعامالت املالية املعاصرة(.2015، حسام الدين بن موسى)عفان -
 .القدس، فلسطني

 زايرة أحد البنوك األردنية لالطالع على طبيعة عملها. -

 

 التكامل األفقي

 التكامل الرأسي

 كتاب الرتبية املهنية، الصف الثامن، البطاقة االئتمانية.  -

 

 

 

 

 

 

http://www.cbj.gov.jo/
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 عمل ورقة

 اآليل الصراف جهاز

قارئ البطاقات، بصمة العني، حجرة إخراج ) على الرسم الذي أمامكد مكوانت جهاز الصراف اآليل حد ِّ 
 .(النقود، لوحة املفاتيح، شاشة العرض، الطابعة
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 إجاابت أسئلة الدرس

 ما املقصود بكل مما أييت:-1

لتيسري التعامل بني ُمقد م اخلدمة البنك،  ؛: جهاز يستخدم تقنية اتصاالت عالية السرعة وآمنةجهاز الصراف اآليل-
وحتويل أموال يف  ،وإيداع ،سحب :وهو مصمم إلجراء املعامالت املالية اليت يتاجها العميل من ،ومتلقي اخلدمة العميل

  أي مكان وزمان.

إصدارها ضمن اتفاقية  هي أداة إلكرتونية آمنة مُتك ن حاملها من إجراء املعامالت البنكية، ويتمبطاقة الصراف اآليل: -
 وشروط ورسوم يتفق عليها البنك والعميل.

  من إجيابيات بطاقة الصراف اآليل.د لالاثً عد   -2

 مُتك ن العمالء من متابعة أرصدة حساابهتم. -أ 
 إمكانية اإليداع النقدي أو بشيكات. -ب 
 توفري وقت العميل وجهده. -ج 

بطاقة الصراف اآليل، وعندما وصل إىل جهاز  اذهب خالد إىل البنك لسحب مبلغ من املال، ُمستخدمً  -3
ستخدام بطاقة الصراف يتمكن من اما النصائح اليت مُيكن أن تُقدمها خلالد لف ؛الصراف مل يتذكر كيف يستخدمها

 اآليل؟

 حسب اجتاه السهم. ؛إدخال بطاقة الصراف يف املكان املخصص يف جهاز الصراف اآليل -أ

 عندما يطلب منك اجلهاز. ؛ املكان املخصصإدخال الرقم السري للبطاقة يف-ب

 اختيار خيار سحب نقدي من مربع احلوار الذي يظهر على الشاشة. -ج

 .إدخال املبلغ الذي تريده من مربع حوار الذي يظهر على الشاشة، أو عن طريق لوحة املفاتيح -د

 وسحبها. ،ر خروج البطاقة من جهاز الصراف اآليلاانتظ -ه

 لغ من املكان املخصص لذلك.م املباستال -و

 .م اإليصال الورقي من جهاز الصراف اآليلاستال -ز
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 يف حال فقداهنا؟ ؛كيف تتوقع أن يتصرف حامل بطاقة الصراف اآليل  -4

 .ومنع أي شخص آخر من استعماهلا ،حىت يتم تعطيلها ؛إبالغ اجلهة املصدرة للبطاقة ف ور فقداهنا

 تصنيفها املناسب:بني و  ،مكوانت جهاز الصراف اآليلص ل خبط بني كل مكون من  -5

 

 

 

 

  

 وحدات اإلدخال وحدات اإلخراج

 لوحة املفاتيح طابعة اإليصاالت

 شاشة اللمس السماعات

حجرة استقبال املبالغ النقدية املودعة أو  شاشة العرض
 الشيكات املودعة
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 مراجعة الذاتالتقومي:  إسرتاتيجية. 
 أداة التقومي: سجل وصف سري التعلم. 
 املوقف التقوميي: تقومي أداء الطلبة يف كيفية استخدام بطاقة الصراف اآليل.  

 :.........................    املوضوع:.....................................     التاريخ:........................االسم

 ................................................................................................ اهلدف من النشاط:

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

 ......................................................................الشيء الذي فعلته: .........................

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

 .......................................تعلمت من هذا النشاط: ..................................................

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

 ..........األشياء اليت أرغب يف تعلمها، وَل يتم مناقشتها: .........................................................

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

 هذا النشاط مهاريت يف: ................................................................................... ن  حسَّ 

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

 كيف ميكنين توظيف ما تعلمته من هذا النشاط يف احلياة: ..........................................................

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

 ملحوظات املعلم: ملحوظايت:
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 الثالثَة عشرَة: التسويق السياحي الوحدة 

          عدد احلصص: حصتان      : تسويق األماكن السياحيةدرس األولال

 النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم التسويق السياحي.عر ِّ ي -

  بعض طرائق تسويق األماكن السياحية.ف يتعرَّ  -

 يتعامل مع السائح بطريقة الئقة. -

 ا.ق مهارات تسويق اململكة األردنية اهلامشية سياحي  يُطب ِّ  -

 يعي أمهية التسويق السياحي وأثره على االقتصاد الوطين. -
 

 املفاهيم واملصطلحات: 
 التعامل مع السائح. ،التسويق السياحي، طرائق التسويق اإللكرتونية

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 االنتباه عند استخدام مواقع التسويق السياحي اإللكرتونية املزيفة. -

 واملادة الالصقة. ،مثل: التعامل حبذر عند استخدام املقص ،أثناء العمل يف مراعاة تعليمات الصحة والسالمة العامة -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 التعلم النشط )النصف اآلخر( إسرتاتيجية

 .ويوزعها على الطلبة مسبًقا، من البطاقات جمموعة املعلم جيهز -1

 مثل: ،وبطاقات أخرى حتمل اإلجابة الصحيحة ،حتمل هذه البطاقات أسئلة خاصة ابلدرس -2

 ما مفهوم التسويق السياحي؟ 
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 ما أمهية التسويق السياحي؟ 
  ِّ د طرائق تسويق األماكن السياحيةعد. 
 اذكر طرائق التسويق اإللكرتونية لألماكن السياحية. 
 ذكر طرائق التسويق التقليدية لألماكن السياحيةا. 
 كيف تتعامل مع السائح يف بلدك؟ 
  ما أمهية ُحسن التعامل مع السائح؟ 
  من عجائب الدنيا السبع؟ ُعدَّتما اسم املدينة األردنية اليت 

 أن يبحثوا عن نصفهم اآلخر. بةالطلإىل يطلب املعلم  -3

 جياد نصفهم اآلخر.إحىت انتهاء بقية زمالئه من  ،ومن جيد نصفه اآلخر أواًل، ميسك بيده ؛يتحرك الطالب -4

غري وتصحيح  ،تعزيز أصحاب اإلجاابت الصحيحة منهايعمل على و  ،الطلبة لألسئلة واألجوبة املعلم ناقشي -5
 .الصحيحة

 كتابة اإلجاابت الصحيحة على اللوح.  -6

 )التدريب( التعلم عن طريق النشاط إسرتاتيجية
 يوزع املعلم الطلبة إىل جمموعات.-1

ابتباع  ؛( إعداد لوحة عن السياحة يف اململكة األردنية اهلامشية1-13يوجه املعلم أفراد اجملموعات إىل تطبيق مترين )-2
 اخلطوات املوضحة يف الكتاب املدرسي.

 أثناء العمل. يف يطلب املعلم من أفراد اجملموعات مراعاة أمور الصحة والسالمة العامة -3

 تقييم أدائهم.يعمل على و  ،يتابع املعلم أفراد اجملموعات يف أثناء العمل-4
 

 معلومات إضافية 

وعليه فقد وافقت  ؛وهو ميثل مقصًدا للحجاج املسيحيني ،مشال البحر امليتاملغطس يقع على بعد تسعة كيلو مرتات  -
( على إدراج هذا املوقع الثقايف على قائمة الرتاث العاملي حتت مسمى 2015) جلنة الرتاث العاملية التابعة لليونسكو عام

 موقع املعمودية.
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 إجاابت األسئلة الواردة يف احملتوى

 (99فكر )صفحة  -

 اجلهات املسؤولة عن تسويق األماكن السياحية يف اململكة األردنية اهلامشية؟م ن 

وزارة السياحة واآلاثر، وهيئة تنشيط  :اجلهة املسؤولة عن تسويق األماكن السياحية يف اململكة األردنية اهلامشية هي
 السياحة.

 

 أخطاء شائعة

 السياحية.ترك خملفات الطعام والشراب عند زايرة األماكن   -

 ُماولة ختريب اآلاثر. -

 معاملة بعض األشخاص السياح  بطريقة غري لبقة. -
 

 التكامل األفقي

 .السابع، البرتا، الصف اللغة العربيةكتاب -

 .األردن يف العصر األموي، السابع، الصف التاريخكتاب -

   .جماالت استخدام احلاسوب، السابع كتاب احلاسوب، الصف  -

 التكامل الرأسي 

 كتاب الرتبية املهنية، الصف الثامن، التسويق اإللكرتوين.  -
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 مصادر التعلم

 للمعلم

   .www.mota.gov.jo لوزارة السياحة واآلاثرزايرة املوقع اإللكرتوين  -

 https://ar.visitjordan.com . هليئة تنشيط السياحةزايرة املوقع اإللكرتوين  -

 للطالب

 االطالع على منشورات من وزارة السياحة واآلاثر وهيئة تنشيط السياحة يف األردن. -

 استضافة أحد العاملني يف قطاع التسويق السياحي ملعرفة الطرائق احلديثة يف تسويق األماكن السياحية إبشراف -
 معلمك. 

زايرة أحد املواقع السياحية القريبة من مكان سكنك والتحدث مع الدليل السياحي احمللي حول طرائق تسويق املواقع  -
 السياحية يف األردن.

 .يف األردن تشجيع السياحة الداخليةباملختص  www.jannah.joزايرة موقع األردن جنة  -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mota.gov.jo/
https://ar.visitjordan.com/
http://www.jannah.jo/
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 ورقة عمل

 تسويق األماكن السياحية

 :بشكلها الصحيح، واكتشف املكان السياحي املشهور يف األردن، وأعد ترتيب أجزائها الصورةقص 
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 إجاابت أسئلة الدرس

جلذب انتباه املزيد من السائحني احملليني  ؛هو نشاط متكامل، يضم مجيع اجلهود املبذولة ما املقصود ابلتسويق السياحي؟ -1
واخلارجيني؛ لزايرة األماكن السياحية يف اململكة وتنمية احلركة السياحية وتنشيطها، وحتقيق أكرب قدر من ممكن اإليرادات 

 السياحية.

 طرائق تقليدية وطرائق إلكرتونية: :صن ف طرائق التسويق اآلتية إىل -2

 ، املعارض السياحية، املنشورات، الربيد اإللكرتوين.االجتماعياملهرجاانت السياحية، مواقع التواصل 

 طرائق إلكرتونية طرائق تقليدية

 الربيد اإللكرتوين املهرجاانت السياحية

 االجتماعيمواقع التواصل  املعارض السياحية

  املنشورات

حتقيق و التكلفة، و سرعة االنتشار،  من حيث: ؛اإللكرتوين والطريقة التقليديةقارن بني طريقة التسويق السياحي  -3
 أهداف التسويق.

 وجه املقارنةأ                          سرعة االنتشار التكلفة حتقيق أهداف التسويق

 طرائق التسويق        

 اإللكرتوينطريقة التسويق السياحي  سريعة وشاملة قليلة حتقق األهداف بشكل كبري

 الطريقة التقليدية بطيئة وُمدودة عالية حتقق األهداف بشكل قليل

 

 بني أمهية التعامل اإلجيايب مع السائح يف تنشيط السياحة يف األردن. -4
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ا على مجيع أفراد واحلرص على سالمته واجًبا وطني   ،وتقدمي العون واملساعدة له ،يؤدي حسن التعامل مع السائح واحرتامه
اململكة      إذ يعمل على تكوين صورة حضارية ومشرقة لدى ضيوف ؛اجملتمع األردين األصيل املعروف بكرمه وحسن ضيافته

 وزو ارها. األردنية اهلامشية

 ا؟ وملاذا؟تصرفه صحيحً  تعد هلفالسلع بشكل مضاعف للسياح،  ، ويبيعلدى وليد بقالة لبيع املواد التموينية-5

ضعف إقبال  من مث  و  ،وين صورة سلبية عن البلد واجملتمعفضي إىل تكألن ذلك يضر ابحلركة السياحية وي ؛تصرف غري صحيح
 السائحني لزايرهتا.

 حسب اجلدول اآليت : ؛ا يف كل حمافظة من حمافظات اململكة األردنية اهلامشيةا سياحيً اذكر موقعً  -6

 املوقع السياحي احملافظة املوقع السياحي احملافظة

املدرج الروماين، عراق األمري،  عمان
 جبل القلعة

قلعة عجلون، غاابت  عجلون
 عجلون، آاثر عنجرة

غاابت دبني، املغطس، خربة  البلقاء
 الدير

آاثر جرش، ُممية الغزالن،  جرش
 مقام النيب هود

قصر احلالابت، قصر عمرة،  الزرقاء
 ُممية األزرق

لعة الكرك، مقام شهداء ق الكرك
 ، الربةمؤتةمعركة 

محامات ماعني، جبل نيبو،  مأداب
 مكاور

ُممية ضاان، محامات عفرا،  الطفيلة
 قلعة الطفيلة

أم قيس، ينابيع احلمة، هنر  ربدإ
 الريموك

، قلعة ءقلعة الشوبك، البرتا معان
 معان

أم اجلمال، دير الكهف، قصر  املفرق
 برقع

قلعة العقبة، شاطئ العقبة،  العقبة
 وادي رم
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي املعتمد على األداءالتقومي:  إسرتاتيجية. 
  عدديأداة التقومي: سلم تقدير. 
 .املوقف التقوميي: تقومي أداء الطلبة أثناء إعداد لوحة عن السياحة يف األردن 

 

ا(: جيد 3(: جيد. )2.  )حباجة إىل حتسني(: 1)  .(: ممتاز4. )جد 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 

  .1 للعمل.جيهز املواد واألدوات الالزمة     

  .2 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة.    

  .3 سم30×30ليحصل على ورقة بقياس  ؛يقص الورق املقوى    

  .4 يشارك يف اختيار شعاًرا للوحة.    

  .5 يُلصق الصور اخلاصة ابألماكن السياحية.    

  .6 يكتب بعض املعلومات النظرية عن املكان السياحي أمام كل صورة.    

  .7 يعلق اللوحة أمام زمالئه داخل الغرفة الصفية.    

  .8 ينظف األدوات اليت استخدمها ويعيدها إىل مكاهنا.    

  .9 يغسل يديه ابملاء والصابون بعد االنتهاء من العمل.    
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 الوحدة الرابعة عشرة: أشغال يدوية 

  حصتانعدد احلصص:         الدرس األول: أشغال اخلرز

 النتاجات اخلاصة

 ف مفهوم أشغال اخلرز.عر ِّ ي-

 مهية أشغال اخلرز. يوض ِّح-

 األدوات املستخدمة يف أشغال اخلرز.ف املواد و يتعرَّ -

 

 واملصطلحات:  املفاهيم 
 ،مقص ،قطاعة أسالك ،شريط القياس ،األقفال واحللقات املعدنية ،األسالك املعدنية ،اخليوط ،اخلرز ،أشغال اخلرز

 اإلبرة. 
 

 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 احلرص على استثمار أوقات الفراغ أبمور مفيدة. -

 املواد املستخدمة يف مشغوالت اخلرز.احلذر عند التعامل مع األدوات و  -
 

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 التدريس املباشر )األسئلة واألجوبة(:  إسرتاتيجية

 للدرس بطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: املعلم دهمي -1

 ماذا نعين أبشغال اخلرز؟ 
 هل أشغال اخلرز خاصة ابلفتيات؟ 
 كيف تعكس أشغال اخلرز تراث اجملتمع؟ 
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 على اللوح.  املعلوماتأهم  مث كتابة ،خيصهاتلو  ،مناقشتهايستمر يف و  ،إىل اإلجاابتاملعلم  ع ستمي -2

 (:التدريس املباشر)العرض التوضيحي إسرتاتيجية

 اجملهزة مسبًقا أمام الطلبة.، يعرض املعلم جمموعة من املواد واألدوات املستخدمة أبشغال اخلرز-1

 لكيفية استعمال كل أداة.  امبسطً  ايقدم املعلم شرحً -2
 ،اليت جيب مراعاهتا عند استخدام أدوات أشغال اخلرز أمام الطلبة مةهيعرض املعلم بعض القواعد امل-3
 تدريبهم على تطبيقها.يواصل و 

 (:التدريس املباشر)أوراق العمل إسرتاتيجية

 .سم املعلم طلبة الصف إىل جمموعاتيق-1

 للتأكد من استيعاب الطلبة استخدامات كل أداة. ؛يوزع املعلم ورقة عمل-2

 اجملموعات وقًتا كافًيا لتطبيق ورقة العمل ومناقشتها.مينح املعلم -3

 املعلم أداء اجملموعات. مو ِّ يق-4
 

 

  إضافية معلومات

 .امليالد قبل سنة ألف 30 إىل الباحثني بعض رأي حسب اخلرز اتريخ ميتد- 

 بل واالدخار، الزينة على قدميًا اخلرز استعمال يقتصر وَل البحر، أصداف من مصنوعة كانت معروفة حلية أقدم إن   
 له وطاقة للشفاء أسرار على ينطوي اخلرز أن مستعملوها يعتقد اليت والطبابة ابلعالج تتصل أخرى وظيفة لديه كانت
 . أيًضا

 

 احملتوى يف الواردة األسئلة إجاابت

 (:110) صفحة فكر

 املسابح؟ لنظم املناسب اخليط نوع ما -
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 ومقاومته بدميومته ميتاز فهو األخرى، األنواع من مسًكا أكثر ألنه القطن؛ خيط هو املسابح لنظم املناسب اخليط نوع
 . املسبحة حلبات املستمر لالحتكاك الشديدة

 (:112) صفحة فكر

 .لديك يتوفر َل إذا القياس؛ لشريط بدياًل  اقرتح

 .املسطرة استخدام فيمكنك اخلرز؛ ألعمال املناسبة املقاسات ألخذ قياس شريط توفر عدم حال يف

 

 شائعة أخطاء

 . ابلفتيات خاصة حرفة اخلرز أشغال أن األشخاص بعض اعتقاد-

 .وأدواهتا اخلرز أشغال مواد حلفظ علبة؛ أو حاملة ختصيص عدم- 

 

 مصادر التعلم
 للمعلم
 مصر. ،. مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، القاهرةموسوعة أشغال اخلرز :(2010) جنالء ،خريي -

 للطالب
 .اخلرز و مشغوالتهعرض مناذج من أشكال وأحجام خمتلفة من 

 

   التكامل األفقي
 التكامل الرأسي 

 أشغال اإلبرة. ،الصف السادس ،كتاب الرتبية املهنية-
 الرتقيع واألبليك. ،الصف التاسع ،كتاب الرتبية املهنية-
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 ورقة عمل
 شغال اخلرزأ

 ،وما يناسبها من استخدام يف العمود الثاين )ب( ،ود األول )أ(مأعمال اخلرز يف العصل بني املواد و األدوات املستخدمة يف أ
 :يتأي يف ما

 
  العامود األول )أ(

 
 العامود الثاين )ب(

إذ تكون  ؛يفضل استخدام احلجم املناسب األسالك املعدنية
 طويلة ورفيعة ذات الثقوب الواسعة.

 :معينة، مثليستخدم يف عمل أشغال  خيط البالستيك
األساور وميتاز بسهولة لبس القطعة 

 املشغول به.
 يستخدم ألخذ القياسات املناسبة. اإلبرة

كتلة مثقوبة مصنوعة من مواد خمتلفة مثل  خيط املطاط
 البالستيك، أو املعدن، أو السرياميك.

بسماكات خمتلفة وتصنع من  تتوافر شريط القياس
 الربنز.الفضة، أو النحاس، أو 

هو خيط قوي يتميز بصالبته، يفضل  األقفال و احللقات املعدنية
 استخدامه يف تنفيذ املداليات واخلوامت.

تستخدم لقطع األجزاء الزائدة من  اخلرز
 السلك. 

تركب يف طريف بعض قطع احللي، لتيسري  قطاعة أسالك معدنية 
 ارتداء العقد أو السوار.
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 إجاابت أسئلة الدرس

 :اآلتيةمبا يناسبها من مواد وأدوات ظاهرة يف الصور  ،امأل الفراغات يف العبارات اآلتية -1

 
 لقطع األجزاء الزائدة من األسالك.  قطاعة األسالكلقطع الزائد من اخليوط، بينما نستخدم  املقصنستخدم -أ

 تيسر ارتداء القطع املشغولة من اخلرز. احللقات املعدنيةاألقفال و -ب

 .شريط القياسيؤخذ القياس املناسب للقطعة املشغولة من اخلرز بوساطة -ج

 رفيع وقوي يصنع من احلرير الطبيعي أو الصناعي، يناسب أنواع اخلرز صغري احلجم. خيط احلرير-د

جام و أشكال متنوعة، يستخدم لعمل العقود كتلة مثقوبة تصنع من البالستيك أو اخلشب أو السرياميك أبح  اخلرز-ه
 واألساور.

تتبقى مجلة  ؛بعد شطب أحرف الكلمات اليت متثل تتمات )حلواًل( ملا أييت من عبارات، مع االحتفاظ حبرف الياء-2
 هل تستطيع الوصول إليها؟  ،مفيدة من لالث كلمات
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 )اخلرز(.اخلامة الرئيسية لكل أشغال اخلرز -أ

 ( من احلرير أو البالستيك أو القطن.اخليوطتصنع )-ب

 )مسطرة(.يمكنك استخدام ف ؛توفر لديك شريط قياسييف حال َل -ج

 )الصرب(.أشغال اخلرز تعلم -د

 ) أقدر العمل اليدوي (.اجلملة املفيدة املطلوبة هي 

 د لاللة أمور تبني أمهية أشغال اخلرز. عد    -3

 هي هواية مرحبة تسهم يف زايدة دخل الفرد واألسرة. -1

 حلركي.وااملثابرة، وتنمية التناسق البصري و تعلم الصرب -2

 هي مهارة يدوية حتافظ على تراث اجملتمع.-3

 واكتب اسم كل منها حسب رمزه: ،ميز أنواع اخليوط يف الشكل اآليت -4

 خيط احلرير.-األسالك املعدنية.            ب-أ

 خيط القطن.-خيط البالستيك.           د-ج
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: املالحظة إسرتاتيجية. 
 أداة التقومي: قائمة رصد.  
 املستخدمة يف أشغال اخلرز األدواتو ملواد اب املوقف التقوميي: تقومي معرفة الطلبة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1بدرجة ضعيفة: ) ،(2بدرجة متوسطة: ) ،(3بدرجة كبرية: )

 
 
 
 

 مستوى األداء
بدرجة   الرقم األداءمؤشر 

 ضعيفة
بدرجة 

 متوسطة
بدرجة  
 كبرية

  .1 يعرف مفهوم أشغال اخلرز.   
  .2 يعدد املواد املستخدمة يف أعمال اخلرز.   
  .3 يعدد األدوات الالزمة ألشغال اخلرز.   
  .4 يدد نوع اإلبر املستخدمة يف أشغال اخلرز.   
  .5 اخلرز. مييز بني أنواع اخليوط املستخدمة يف أشغال   
  .6 يقدر أمهية أشغال اخلرز.   
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  أشغال يدويةالوحدة الرابعة عشر: 

 حصة دد احلصص:ع         (1الدرس الثاين: طرائق أشغال اخلرز )

 النتاجات اخلاصة

 يتعرف طرائق أشغال اخلرز. -

  يعي سبب تنوع طرائق أشغال اخلرز.  -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 الطريقة املباشرة يف تنفيذ أشغال اخلرز، الطريقة املباشرة مع ربط اخليط على شكل العقد. 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 احلرص على اختيار لون اخلرز املطلوب وحجمه، وتصميم شكل القطعة املراد تنفيذها. -

 احلرص على قص اخليط بطول مناسب. -

  حىت ال تؤذي اآلخرين. ؛احلذر يف أثناء سحب اإلبرة -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 التعلم النشط )البلورات(: إسرتاتيجية

 :يتوذلك عن طريق ما أي ،بعمل مراجعة سريعة ملا تعلمه الطلبة ؛يربط املعلم الدرس السابق مع الدرس احلايل

 مسًا.امنهم  يقسم املعلم الصف إىل أربعة جمموعات، وحتمل كل جمموعة -1

 سابًقا. حيث يكون املعلم قد أعد األسئلة خيتار أفراد اجملموعة رقًما للسؤال،  -2

 .يطرح املعلم السؤال على اجملموعة -3

 . بةابالتفاق بني املعلم والطل ؛بًقااجملموعة اليت جتيب إجابة صحيحة أتخذ بلورة أو عدد البلورات احملددة مس -4

  نفسها. عداد البلوراتأ بقى علىاجملموعة اليت جتيب إجابة خاطئة ت -5
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 يعزز املعلم اجملموعة اليت جتمع أكرب عدد من البلورات. -6

 التدريس املباشر )العرض التوضيحي، أسئلة وأجوبة(: إسرتاتيجية
 مث يطرح األسئلة اآلتية عليهم: يعرض املعلم مناذج ألشغال اخلرز على الطلبة، -

ر؟ هل تتشابه طريقة تنفيذ كل إىل آخ من عمل وشكله ؟ هل خيتلف لون اخلرزابه حجم اخلرز يف كل عملهل يتش
 عمل؟

 الطريقة املباشرة مع ربط اخليط على شكل العقد.خلرز، ومها: الطريقة املباشرة، و يبني املعلم أن هناك طريقتني ألشغال ا -
 ق أشغال اخلرز.ائاملعلم  أمام الطلبة الفرق يف كيفية تنفيذ كل طريقة من طر يعرض  -
 يلخص املعلم النقاط املهمة على اللوح .  -
 

 معلومات إضافية 
عن طريق لفه ولصقه ابلغراء األبيض، وعمل خرز بعجم الزيتون،  ؛ميكن صناعة اخلرز مبواد ميكن تدويرها مثل الورق -

 ا ابإلبرة.بهمث ثق ،عن طريق حف جانيب البذرة بورق الزجاج ؛أو بذور بعض الفواكه
 

 أخطاء شائعة
 عدم أخذ القياسات املناسبة قبل البدء ابلعمل.  - 
 عدم تثبيت أطراف اخليط عند تركيب القفل واحللقة املعدنية. - 
 

 التكامل األفقي
 التكامل الرأسي 

 اإلبرة.كتاب الرتبية املهنية، الصف السادس، أشغال -
 كتاب الرتبية املهنية، الصف التاسع، الرتقيع واألبليك.-
 

 

 



219 
 

 مصادر التعلم
 للمعلم
 مصر. ،املكتبة األكادميية، القاهرة ،اجمللد الثاين-مكنز الفلكلور :(2007) ،جاد، مصطفى -

 للطالب
 .أشغال اخلرز من اإلنرتنتق ائعرض صور لطر 
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 عمل ورقة

 اخلرز أشغال طرائق

 كما تعلمت يف كتابك املدرسي:  ؛رتب اخلطوات اآلتية لتنفيذ الطريقة املباشرة يف أشغال اخلرز -1
 )        ( قص اخليط بطول مناسب، حبيث يكون أطول من مشغولة اخلرز املراد تنفيذها. -
 . جرى اختياره)        ( تركيب اإلبرة مع اخليط خالل اخلرز الذي  -
 ار لون اخلرز املطلوب وحجمه، وتصميم شكل القطعة املراد تنفيذها.ياخت)        (  -
 )        ( تركيب حلقة القفل، وتثبيت الطرف اآلخر من اخليط هبا، بربطه ثالث مرات. -
 )        ( تركيب أحد طريف القفل وتثبيت اخليط به عن طريق عقده ثالث مرات. -
 رز.)        ( إدخال اخليط يف إبرة اخل -

 :اآلتية اخلرز أشغال من كل يف املتبعة الطريقة ما -2
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التقومي وأدواته إسرتاتيجيات  

 التقومي: املالحظة املنظمة إسرتاتيجية.  
 أداة التقومي: قائمة رصد. 
  ق أشغال اخلرز.ائيتعلق بطر  يف مااملوقف التقوميي: تقومي معرفة الطلبة 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال
  .1 ق أشغال اخلرز.ائيعدد طر   
  .2 يعي سبب اختالف طرق تنفيذ أشغال اخلرز.  
  .3 يذكر بعض األشكال املختلفة من أشغال اخلرز.  
  .4 املقصود ابلطريقة املباشرة يف أشغال اخلرز. يوض ِّح  
  .5 الطريقة املباشرة مع ربط اخليط على شكل عقد يف أشغال اخلرز. يوض ِّح  

 
 (0(   ال: )1): نعم
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  أشغال يدويةالوحدة الرابعة عشر:  

 حصتان عدد احلصص:      (2: طرائق أشغال اخلرز )الثالثالدرس 

 النتاجات اخلاصة

 ينفذ ميدالية من اخلرز على شكل علم اململكة األردنية اهلامشية. -

  يطبق متطلبات الصحة والسالمة العامة عند العمل. -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 امليدالية، حلقة ميدالية.

 

  تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 أثناء العمل.يف  حبيث يكون الظهر مستقيًما ؛صحيحةاحلرص على اجللوس بصورة  -
  وإدخال اخلرز ابلسلك. ،عند استعمال قطاعة األسالك ؛احلرص على تطبيق متطلبات الصحة والسالمة العامة -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 التعلم عن طريق النشاط )التدريب(: إسرتاتيجية 

 األدوات الالزمة لتنفيذ التمرين.ة املواد و جيهز املعلم ابلتعاون مع الطلب-1

ا ملا ، وآخر عملي  على أن يشمل عرًضا شفواي   ؛(: إنتاج ميدالية من اخلرز أمام الطلبة1-14ينفذ املعلم التمرين )-2
 سينفذ. 

 يوجه املعلم الطلبة إىل تنفيذ التمرين بشكل فردي.-3

 وتقدمي التغذية الراجعة هلم. ،يتابع املعلم الطلبة يف أثناء تنفيذ التمرين-4

 أداء الطلبة. املعلم مقو ِّ ي -5
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 معلومات إضافية 
هلا دْ وج   ،استخدامه إلنتاج شرائط من اخلرزنول اخلرز أداة تستخدم لنسج اخلرز يف نسيج مطرز مثل القماش، وميكن -

 ، ويعد أسرع من اإلبرة.افني   عماًل وجعلها مع احلبال 

 

 أخطاء شائعة
 عدم أخذ القياسات املناسبة قبل البدء ابلعمل. -
 عدم استخدام قطاعة األسالك يف قص األسالك املستخدمة يف أشغال اخلرز. -

 

  التكامل األفقي
 التكامل الرأسي 

 كتاب الرتبية املهنية، الصف السادس، أشغال اإلبرة.-
 كتاب الرتبية املهنية، الصف التاسع، الرتقيع واألبليك.-

 

 مصادر التعلم
 للمعلم
 األردن. ،دار األسرة للنشر والتوزيع، عمان ،األشغال اليدوية :(2010حسن، عبري ) -

 للطالب
 مصر. ، القاهرةدار كتاب.نت،  ،هواايت ،(2003) الصفيت، خالد
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 ورقة عمل
 طرائق أشغال اخلرز

 كما تعلمت سابًقا:  ،نفذ العمل اآليت ؛عد أن تعرفت كيفية صنع مدالية ابستخدام األسالك اخلاصة أبشغال اخلرزب 
 

 
 األدوات واملواد:

 .لون أسود ولون أمحر، قطاعة أسالكبشريط قياس، حلقة ميدالية، سلك معدين، خرز كبري احلجم 
 طريقة العمل:

 سم( بشريط القياس وقصه مبقص األسالك.30ا بطول )خذ سلكً  -
 مرر السلك يف حلقة امليدالية لتحصل على فرعني، مث أربط طريف السلكني ابحللقة. -
 .أنفسهماأدخل خرزتني من اللون األسود يف الفرع األمين، مث مرر الفرع األيسر من السلك خالل اخلرزتني  -
  الفرع األمين خرزة سوداء، ويف الفرع األيسر خرزة سوداء.مت أدخل يف -
 خل السلك األمين خالهلما، مث اسحب الطرفني.أدو  ،أدخل ثالث خرزات ابلفرع األيسر -
دخل الطرف األيسر خالهلما أمث  ،مث اثنتني ابللون األمحر ابلطرف األمين ،أدخل خرزتني لون أمحر مث خرزة ابللون األسود -

 طرفني.واسحب ال
 حىت حتصل على الشكل املطلوب. ؛كرر اخلطوات السابقة يف كل سطر-
 ابستخدام قطاعة األسالك. ؛قص أطراف السلك الزائد -
 نظف األدوات وأعدها إىل مكاهنا املخصص. -
 اعرض ما نفذته على زمالئك. -
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات

 التقومي: التقومي املعتمد على األداء إسرتاتيجية. 
 أداة التقومي: سلم التقدير العددي. 
 زالية من اخلر دياملوقف التقوميي: تقومي أداء الطلبة يف أثناء إنتاج م. 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 األدوات الالزمة للعمل.جيهز املواد و     
  .2 يف قص السلك. يراعي استخدام قطاعة األسالك    
السالمة العامة يف أثناء استخدام قطاعة يلتزم بتعليمات الصحة و     

 األسالك.
3.  

  .4 اثناء العمل. يف يافظ على استقامة الظهرو  ،جيلس جلسة صحيحة    
  .5 يبدأ العمل بربط السلك من املنتصف حبلقة امليدالية.    
  .6 يراعي التسلسل يف خطوات العمل.    
  .7 العمل بقص الزائد من األسالك.ينهي     
  .8 مرتًبا.دوات ويرتك مكان العمل نظيًفا و ينظف األ    

 

 ( ممتاز4)      جد ا( جيد 3)    ( جيد 2)   حباجة إىل حتسني( 1)
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 أشغال يدويةالوحدة الرابعة عشر:  

 حصتان عدد احلصص:          (3) طرائق أشغال اخلرز الرابع:الدرس  

  اخلاصة النتاجات

 من اخلرز الصغري امللون. اعقدً  )يصمم وينتج( ينفذ -

 يطبق متطلبات الصحة والسالمة العامة عند العمل.  -

 املفاهيم واملصطلحات: 
  العقد.

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 توخي احلذر عند التعامل مع اإلبرة.  -
 عند استعمال املقص.  ؛احلرص على تطبيق متطلبات الصحة والسالمة العامة -

 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 )التدريب(  التعلم عن طريق النشاط إسرتاتيجية - 

املعلومات النظرية املتعلقة يعرض مث  ،(:إلنتاج عقد من اخلرز2-14) يعرض املعلم النتاج اخلاص بتنفيذ التمرين -
 ابلتمرين.

 املواد واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين. -ابلتعاون مع الطلبة-جيهز املعلم  -

 .إنتاج عقٍد من اخلرز :(2-14خطوات تنفيذ التمرين) ا وعملي  يعرض املعلم شفواي   -

 وإبشراف املعلم. ،يكلف املعلم الطلبة بتنفيذ التمرين ضمن التسلسل املوضح ابلكتاب املدرسي -

 تقدمي التغذية الراجعة هلم.يواصل و  ،يتابع املعلم الطلبة يف أثناء تنفيذ التمرين -

 أداء الطلبة .  م املعلمقو ِّ ي -
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 معلومات إضافية 
) اخلرز الزجاجي، اخلرز  :مثل ،نع منهافمنها يصنف حسب املادة اليت صُ  ؛هناك مسميات عدة ألنواع اخلرز -

من كثري )اخلرز السيالين، خرز الربق، خرز الرصاص( و  :أو صنفت حسب احلجم مثل ،احلجري، واخلرز املعدين (
 األنواع األخرى املتوافرة يف األسواق.

 

 شائعة أخطاء

 .ونوعه اخلرز حلجم املستخدم اخليط مناسبة عدم-

 .هبا االختناق أو ابتالعها، إىل يؤدي ما األسنان؛ بني أو ابلفم اإلبر أو اخلرز وضع- 

 

 التكامل األفقي
 التكامل الرأسي 

 كتاب الرتبية املهنية، الصف السادس، أشغال اإلبرة.-
 كتاب الرتبية املهنية، الصف التاسع، الرتقيع واألبليك.-

 

 مصادر التعلم
 للمعلم
 .مصر القاهرة،، والتوزيع النشر مكتبة ابن سينا ،موسوعة أشغال اخلرز :(2009)جنالء، ، خريي -

 للطالب
 .، إبشراف املعلمليت تدعم احلرف اليدويةا ؤسسة هنر األردنمل ميدانية زايرة
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 ورقة عمل
 طرائق أشغال اخلرز

صنع ، وبناء على ذلك؛ اوما ميكن صنعه من حلي أبلوان وأحجام خمتلفة ،اخلرز وأشكاله سابًقاتعرفت عزيزي الطالب 
 ة:تيتباع اخلطوات اآلاب اسوارً 

 
 

 املواد واألدوات:
لؤلؤ)لويل( لون أبيض حبجمني خمتلفني )صغري وكبري(، خيط حرير، حلقة معدنية وقفل، شريط قياس، مقص، حتتاج إىل خرز 

 . تنيإبر 
 طريقة العمل:

 سم( ابستخدام شريط القياس، مث قص قطعتني ابستخدام املقص.30) خذ قطعتني من اخليط بطول -
 ة يف الطرف اآلخر من كال اخليطني.أربط طريف اخليطني ابحللقة املعدنية جيًدا، مث أدخل اإلبر  -
حبيث  ؛( خرزات ذات حجم صغري يف اخليط الثاين8) دخلأ( خرزات يف اخليط األول خبرز كبري احلجم، مث 5أدخل) -

 نفسه. الطول يف يصبحان
 أدخل اخليطني خبرزه واحدة حجم كبري. -
( خرزات صغرية احلجم ابخليط األول 8و) ،اين( خرزات كبرية ابخليط الث5) دخلتُ عكس إدخال اخلرز الكبري حبيث ا -

 إبدخال اخليطني خبرزة واحدة كبرية احلجم. اوإغالقه
 كرر اخلطوتني السابقتني إىل أن حتصل على طول مناسب للسوار.-
 وقص الزائد من اخليط.  ،ثالث مرات احبلقة القفل بعقده مامث ثبته ،عقد هناية اخليطنيا -
 ا.وأعدها إىل مكاهنا املخصص، واترك املكان نظيفً  ،استخدمتهانظف األدوات اليت  -
 عرض ما نفذته على زمالئك.ا -
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 إجاابت أسئلة الدرس

هي من أيسر الطرائق املستخدمة يف أشغال اخلرز، وتتم بتمرير : ح املقصود ابلطريقة املباشرة يف تنفيذ أشغال اخلرزوض    -1
 وفق خطوات ُمددة.  ؛اخليط أو السلك يف عدد معني من اخلرزات

 د لاللة مناذج خمتلفة من أشغال اخلرز. عد   -2

 .جتميل املالبس -ج                             تزيني أقمشة املفارش. -ب             عمل احللي. -أ

على نقص خيطًا بضعف طول املشغولة املطلوبة على األقل عند إنتاج مشغولة ابلطريقة املباشرة مع ربط اخليط -3
 شكل عقد. برر العبارة السابقة.

ألنه َل يتم قص اخليط بضعف طول املشغولة  ؛نقص اخليط عند إنتاج مشغولة ابلطريقة املباشرة مع ربط اخليط على شكل عقد
 املراد تنفيذها، إذ هذه الطريقة تستهلك جزًءا كبريًا من طوله بسبب عقد اخليط.

 وما إن ارتدته حىت تنالرت خرزاته. مخن األسباب احملتملة لذلك.صنعت رنيم عقًدا مجياًل من اخلرز،  -4

 خيط املطاط. :اختارت خيطًا ضعيًفا لصنع العقد مثل -أ

 احللقة املعدنية أو القفل جيًدا عن طريق عقده ثالث مرات.  تُثب ِّتِّ َل  -ب

 احللقة املعدنية كانت مفتوحة.  -ج 

 تك ألشغال اخلرز:امأل الفراغات اآلتية مستفيًدا من دراس -5

فقرر أتسيس مشروع صغري ألشغال اخلرز، فاجته إىل السوق وقام بشراء أهم مواد  ؛مرحبةأدرك فؤاد أن أشغال اخلرز هواية 
فهو اخلامة املناسبة لعمل قطع احللي؛ ألنه  خيط حريرفاشرتى منه أحجاًما وألوااًن عديدًة، كما اشرتى  اخلرزمشروعه، وهو 

وليصنع منه  ،؛ ليستخدمه يف عمل ميدالية ألخيه عبد الرمحنبرونزاي   سلًكا معدنًيارفيع ويتناسب مع معظم أنواع اخلرز. واشرتى 
وشريط واالرتداء،  لتكون القطع سهلة االستخدام األقفال واحللقات املعدنيةوَل ينس شراء  .صورة أخته حالل مجياًل  إطارًا

؛ لسهولة إدخال اخليط فيها، وكان ال بد واسعةطويلة ذات ثقوب  شراء إبرليساعده على أخذ القياسات املطلوبة، و قياس 
وأصبح يدر رحًبا  ،لقطع الزائد من األسالك، وبعد سنتني من املثابرة والعمل اجلاد توسع مشروع فؤاد ؛اعة أسالكقط  من شراء 

 ممتازًا. 
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 التقومي وأدواته تيجياتإسرتا

 التقومي: التقومي املعتمد على األداء إسرتاتيجية. 
 أداة التقومي: سلم التقدير العددي. 
  ٍد من اخلرزاملوقف التقوميي: تقومي أداء الطلبة يف أثناء إنتاج عق.  

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 األدوات الالزمة للعمل.ز املواد و جيه ِّ     
  .2 يراعي اختيار اخليط املناسب حلجم اإلبرة املستخدمة.    
السالمة العامة يف أثناء استخدام املقص يلتزم بتعليمات الصحة و     

 واستعمال اإلبرة.
3.  

  .4 يافظ على استقامة الظهر أثناء العمل.و  ،لس جلسة صحيحةجي    
  .5 ابحللقة املعدنية.اخليط الثاين دأ العمل بربط طرف اخليط األول و يب    
  .6 يراعي التسلسل يف خطوات العمل.    
  .7 اخليط الثاين حبلقة القفل املعدين.ينهي العمل بربط اخليط األول و     
  .8 ويرتك مكان العمل نظيًفا ومرتًبا. ،ينظف األدوات    

 

 ( ممتاز4)      جد ا( جيد 3)    ( جيد 2)   حباجة إىل حتسني( 1)
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 ةأشغال يدويالوحدة الرابعة عشر: 

 حصة: عدد احلصص                (4: طرائق أشغال اخلرز)اخلامسالدرس 

 النتاجات اخلاصة

 إلنتاج مناذج من أشغال اخلرز.  يصمم مشروًعا رايداي   -

 التقدمي.ق مهارات العرض و يطب ِّ  _

 يقدر قيمة العمل اليدوي. -

 مرحبة.يعي أن أشغال اخلرز هواية  -

  يطبق متطلبات الصحة والسالمة العامة عند العمل. -

 املفاهيم واملصطلحات: 
 مهارة رايدية، مشروع إنتاجي.

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 احملافظة على نظافة األدوات ومكان العمل. -
 ناء العمل. أث يف ةاحلرص على تطبيق متطلبات الصحة والسالمة العام -
 

 التدريس وإدارة الصف إسرتاتيجيات
 (: )التعلم التعاوين التعلم يف جمموعات إسرتاتيجية

 إلنتاج مناذج من أشغال اخلرز. ؛املعلم فكرة املشروع الرايدي يوض ِّح -1

 للعمل ضمن فريق. ؛يشكل املعلم جمموعات -2

تنفيذه أبشغال اخلرز لكل جمموعة، مثل: ) امليداليات، العقود، األساور، يدد املعلم  لكل جمموعة منتًجا ليجري  -3
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 ...وغريها(.

 يطلب املعلم من كل جمموعة حتديد املواد واألدوات الالزمة لتصنيع املنتج وحساب تكلفتها. -4

 مبا يتوافق مع قدراهتم ومهاراهتم. ؛يساعد املعلم كل جمموعة يف حتديد مهام أعضائها -5

 ل املعلم بني اجملموعات موجًها ومساعًدا ومرشًدا.يتجو  -6

 أثناء العمل. يف ر املعلم الطلبة بتعليمات الصحة والسالمة العامةيذك ِّ  -7

)تكلفة إنتاج  اولة، والقدرة الشرائية للمشرتييساعد املعلم الطلبة يف حتديد سعر املنتج ضمن نطاق األسعار املتد -8
 اإلمجالية/عدد القطع املنتجة(.التكلفة  القطعة الواحدة=

 .الكرتوني  إ مأ امباشرً  اتروجيً  رتويج عن منتجهم سواءً ال :نتاجها، بطريقة مناسبةإيطلب املعلم من كل جمموعة أهنت  -9

 وكيفيته. بعد حتديد مكان العرض ،يساعد املعلم الطلبة يف عرض منتجاهتم -10

 .همءز أدايعز ِّ و جعة ويقدم التغذية الرايتابع املعلم الطلبة  -11
 

 معلومات إضافية 
نظرًا إىل األوضاع االقتصادية اليت تعانيها بعض اجملتمعات، وعدم القدرة على إجياد فرص عمل، فقد كان لزاًما  -

التفكري بطرائق خمتلفة للحصول على مصادر دخل، وفتح اجملال أمام طموحاهتم، واستثمار أوقاهتم مبا يعود ابلنفع عليهم 
القائمة على األشغال  املشروعات الرايدية املختلفة فتح وعلى احمليط اجملتمعي، وذلك عن طريق تشجيع االستثمار يف

 .اليدوية
طريقة عرض املنتج والرتويج له، جيعل املستثمرين مستعدين لتقدمي الدعم والتمويل الالزمني لتبين فكرة املشروع، وذلك  -

 ( أو اإللكرتونية.)املباشرة يةسائل الرتويج التقليدعن طريق و 
 ؛أنشأت احلكومة اإللكرتونية يف اململكة األردنية اهلامشية منصة لتسويق احلرف اليدوية والفنية بعنوان "سوق فن" -

 للمسامهة يف دعم املشاريع الصغرية.
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 أخطاء شائعة
 لتحقيق اهلدف املنشود. ؛عدم التخطيط املسبق لإلجراءات واملهام اليت يطلبها املشروع -
 عدم إدارة الوقت لتحقيق اهلدف من املشروع . - 
 

 التكامل األفقي
 . تطبيقات مالية ،السابع، الصف الرايضياتكتاب  

 التكامل الرأسي 
 كتاب الرتبية املهنية، الصف الثامن، التسويق اإللكرتوين.-
 كتاب الرتبية املهنية، الصف العاشر، مشروعات اقتصادية.-
 

 مصادر التعلم
 للمعلم
 . دار البريوين للنشر والتوزيع، عمان: األردن.أتسيس وإدارة املشروع الصغري(. 2018) خالد الباش، إبراهيم -

 للطالب
 وحتت إشراف املعلم. ملؤسسة األمرية تغريد للتنمية والتدريب ميدانية زايرة

 https://www.naua.org : والتدريبملؤسسة األمرية تغريد للتنمية زايرة املوقع اإللكرتوين 
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 ورقة عمل
 طرائق أشغال اخلرز

ق هذه الوسيلة البد من الرتويج له وعرضه بشكل جيذب انتباه املشرتي، طب    ،بعد االنتهاء من صنع منتجك
 لعرض إنتاجك من أشغال اخلرز:

 
 املواد الالزمة:األدوات و 

 )طالء( لون أبيض.أو)أصيص(، جبصني، ماء، دهان ةأغصان من اخلشب، علبة فارغ
 خطوات العمل:

 ابلقليل من املاء داخل العلبة الفارغة أو األصيص. أخلطهُ و  جهز اجلبصني -
 اتركه حىت جيف.و  ضع أغصان اخلشب بداخل األصيص -
 األغصان اخلشبية واألصيص واتركه حىت جيف. ادهن   -
 ها على األغصان.ق أشغال اخلرز اليت ترغب بعرضعل ِّ  -

 ق أخرى تستطيع صنعها لعرض منتجاتك من أشغال اخلرز.ائبعض الصور لطر 

 التقومي وأدواته إسرتاتيجيات
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 التقومي: املالحظة إسرتاتيجية. 
 أداة التقومي: سلم التقدير.  
 العمل ضمن جمموعاتيف أثناء  املوقف التقوميي: تقومي أداء الطلبة.  

 مستوى األداء

 الرقم األداءمؤشر 
 ممتاز

 جيد
 جًدا

 جيد
حباجة 

إىل 
 حتسني

  .1 الرايدية. الفكرة لتنفيذ خيطط    
  .2 الفريق. ضمن بفاعلية يعمل    
  .3 .وتنفيذها األفكار وضع يف يشارك    
  .4 ه يف الفريق على حتقيق اهلدف املطلوب.ءيساعد زمال    
  .5 .ةبفاعلي اآلخرين مع يتواصل    
  .6 بتعليمات الصحة والسالمة العامة.يلتزم     

 

ز( ممتا4)      جد ا( جيد 3)    ( جيد 2)   حباجة إىل حتسني( 1)
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  حتليل حمتوى
 (96 -86):(                     الصفحات4) عنوان الوحدة: االستثمار                       عدد احلصص                  األساسي الصف:  السابع                                هنيةاملالرتبية  املبحث: 

 

 

FORM   #   QF71 – 1 – 4 7 rev.a

 الوسائل واألنشطة األسئلة املهارات القيم واالجتاهات احلقائق واألفكار املفاهيم واملصطلحات املفردات

 

 مفهوم الشركات

 

 أنواع الشركات

 

األشكال القانونية 
 لشركات األشخاص

 

األشكال القانونية 
 لشركات األموال

 

 

 شركة األشخاص

 شركة األموال

 شركة التضامن

 شركة التوصية  البسيطة

 الشركة املسامهة  العامة

 السهم

 االكتتاب

 الشركة  املسامهة اخلاصة

 السند

أداة دين طويلة األجل ميكن أن السند  -
نصدرها حكومة أو بلدية لتمويل 

مشاريعها فيعد مقرًضا للشركة مقابل 
مبلغ سنوي اثبت يصل عليه سواًء 

ولكنه ال يعد  ،رحبت الشركة أم خسرت
 مسامهًا فيها.

 

بورصة عمان سوق نظامي لبيع وشراء  -
األسهم والسندات وغريها من األوراق 

 لرقابة هيئة األوراق املالية.املالية وختضع 

 

تعي أمهية املؤسسات االقتصادية  
 يف دعم االقتصاد الوطين

 

 

الصرب و الدقة يف استثمار األموال 
 وتشغليها.

 

إجياد جيل واعي حنو االقتصاد 
 وحتمل املسؤولية

تصميم لوٍحة عن شركة ختطط 
 إلنشائها

  (95) صفحة -

 الدروس احملوسبة -

 دليل املعلم -

 للوح والطباشري امللونةا -

 أوراق العمل -

 املكتبة املدرسية -

 الشبكة العنكبوتية -

 األنشطة اإلثرائية والعالجية -
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 اإلطار النظري الرتبوي

ها املعلم والطالب لتحقيق يؤديجراءات اليت التدريس أبهنا خطة تصف اإل إسرتاتيجياتف عرَّ تُ : التدريس إسرتاتيجياتأوال: 
 ما بينهم يف استخدام هذ خيتلف املعلمون يف، عدة إسرتاتيجياتنتاجات الدرس يف الصف، وتتضمن استخدام 

تنويع  بلذا جيواقف التعليمية التعلمية؛ اليت تعتمد على موضوع الدرس، واإلمكاانت املتوافرة يف امل سرتاتيجياتاإل
 ا أكرب فيها.عطاء الطالب دورً إو  التدريس، إسرتاتيجيات

 التدريس املعتمدة يف هذا الدليل: سرتاتيجياتيف ما أييت وصف خمتصر إل

يف تقدمي املعرفة للطلبة، مع مراعاة الفروق الفردية بينهم. من  -اأساسً -تركز على دور املعلم  إسرتاتيجية :التدريس املباشر -1
 :سرتاتيجيةأمثلة فعاليات هذه اإل

 .احملاضرة -أ

 .األسئلة واألجوبة -ب

 .البطاقات اخلاطفة -ج

 .أوراق العمل -د

 .العمل يف الكتاب املدرسي -ه

 .الضيف الزائر -و

 .حلقة البحث -ز

 .العرض العملي -ح

  .التدريبات والتمارين -ط

تقوم على اإلفادة من اخلربات واملعلومات أبسلوب منظم؛ لتحقيق نتاجات التعلم، ابستخدام  إسرتاتيجية :حل املشكالت -2
 خطوات حل املشكالت، وهي:

 .الشعور ابملشكلة -أ
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 .حتديد املشكلة، وصياغتها يف صورة إجرائية قابلة للحل -ب

 .مجع املعلومات والبياانت ذات الصلة ابملشكلة -ج

 .وضع الفرضيات -د

 .الفرضيات اختبار -ه

 .الوصول إىل حل املشكلة -و

 .ا للتعميم يف مواقف مماثلةاستخدام الفرضية بوصفها أساسً  -ز

بعد أن يتلقوا تعليمات من ( طلبة 5-2) من ةالطلبة إىل جمموعات متجانسة مكونيوزع فيها  إسرتاتيجية :التعلم التعاوين -3
  إىل حتقيق نتاجات الدرس. وصواًل  ؛لزايدة تعليمهمحبيث يعملون مع بعضهم  ؛املعلم

 :سرتاتيجيةمن أمثلة فعاليات هذه اإل

 .املناقشة-أ

 .املقابلة-ب

 .الشبكة -ج

 الطاولة املستديرة.  -د

 .تدريب زميل -ه

  .، شارك(زمياًل  )فكر، انتقِّ  -و

تركز على التعلم عن طريق العمل، وتتضمن مهام وأسئلة تسهم يف التعلم املوجه  إسرتاتيجية: التعلم عن طريق النشاط -4
 ا. ذاتي  

 :سرتاتيجيةمن أمثلة فعاليات هذه اإل

 .املناظرة -أ
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 .اللعب -ب

 .الزايرة امليدانية -ج

 .تقدمي العروض الشفوية -د

 .املناقشة ضمن فريق -ه

 .املشاريع -و

 .الدراسة املسحية -ز

 .القصة -ح

 .لعب األدوار -ط

 .التمثيل والدراما -ي

تعىن ابلبحث عن املعرفة واملعلومات واحلقائق، عن طريق املظاهر اخلمسة لالستقصاء؛ إذ يشارك  إسرتاتيجية :االستقصاء -ه
ل، الطالب يف أسئلة متعلقة بنتاجات الدرس، مث يعطي الدليل األولوية عند اإلجابة عن األسئلة، فيصوغ التفسريات من الدلي

 ويربط تفسرياته ابملعرفة العلمية، مث يتواصل مع أقرانه، ويربر تفسرياته. 

تقوم على نشاط عقلي هادف ُمكوم بقواعد املنطق واالستدالل، يؤدي إىل نواتج ميكن التنبؤ  إسرتاتيجية :التفكري الناقد -6
ا التفكري الناقد مهارات التحليل والتقومي اليت تعد جزءً  ا إىل معايري مقبولة. يتضمنهبا، وغايته التحقق من الشيء وتقوميه استنادً 

 من مهارات التفكري العليا وفق تصنيف بلوم. 

( أمناط تعلم وفق VAKتعد أمناط التعلم طرائق خمتلفة يتعلم عن طريقها الطالب، ويتضمن منوذج ): ا: أمناط التعلماثنيً 
 حركي(. أو مسعي، أو بصري، من احلواس )

 وصف خمتصر ألمناط التعلم:يف ما أييت 

 النمط البصري -1

 التعلم عن طريق املشاهدة، والقراءة، والصور، واخلرائط. 
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 النمط السمعي-2

 التعلم عن طريق السمع، واملناقشة، واالستماع برتكيز املعلومة، وحفظها. 

 النمط احلركي -3

 ، وبرامج احلاسوب. التعلم عن طريق احلركة، والتجارب، والرحالت امليدانية، واأللعاب

أكدت العديد من الدراسات أمهية مراعاة قدرات الطلبة والفروق الفردية بينهم؛ ما يتم على املعلم : ا: الذكاءات املتعددةاثلثً 
التدريس املستخدمة؛ ليتمكن الطلبة من جعل أدائهم  إسرتاتيجياتأن يدرك هذه الفروق يف أثناء تدريسه، ويوائم بينها وبني 

 ما ميكن. أفضل 

 أييت وصف خمتصر للذكاءات املتعددة: يف ما

 :الذكاء اللغوي -1

ا. ويستخدم هذا الذكاء يف مهارات االستماع، والكتابة، ، أم كتابيً ء أكان ذلك شفوايً استخدام الكلمات بفاعلية؛ سواً 
 والقراءة، والتحدث. 

استخدام األرقام بفاعلية، وتعرف العالقات اجملردة، وعمل عالقات وارتباطات بني خمتلف  :املنطقي –الذكاء الرايضي  -2
 املعلومات. 

 إدراك العاَل، وفهم العالقات بني األشكال اهلندسية، وحتليلها.  :الذكاء املكاين -3

 استخدام اجلسم يف التعبري عن املشاعر واألفكار.  :اجلسمي –الذكاء احلركي  -4

 التعبري عن األشكال املوسيقية، وإدراكها.  :املوسيقي الذكاء -5

 فهم اآلخرين، وإدراك الفروق بني الطلبة، وما يتصل بدوافعهم، ومشاعرهم اخلاصة.  :الذكاء االجتماعي -6

 معرفة الذات، وفهمها، والتصرف على أساس هذه املعرفة.  :الذكاء الذايت -7

 ييز بني ما هو حي وغري حي. فهم الطبيعة، والتم :الذكاء الطبيعي -8

 طرح األسئلة ملعرفة أسرار الوجود.  :الذكاء الوجودي -9
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 ا: التعامل مع ذوي احلاجات اخلاصةرابعً 

 ون:الطلبة املتفوق -1

مستوايت األنشطة حني يكتشف املعلم ما يدل على وجود طالب متفوق؛ لتتناسب هذه األنشطة مع  على إجراء تعديل  -أ
األنشطة اليت تكون دون مستوى قدرات وجود حاجات التفوق عند هذا الطالب، وتولد التحدي عند الطلبة اآلخرين؛ إذ إن 

 عنده. الطالب املتفوق يؤدي إىل تراجع اهتمامه، وإىل هبوط مستوى الدافعية 

ابألنشطة اخلاصة هبؤالء الطلبة، وتوضيح دورهم جتاه  -على حنو دوري مستمر –إعالم أولياء أمور الطلبة املتفوقني  -ب
 أبنائهم املتفوقني، وتوفري اجلو املناسب واإلمكاانت الالزمة لتنمية مواهبهم وقدراهتم ورعايتها. 

 الطلبة الذين يعانون اضطراابت نطقية -2

ابلصرب وسعة الصدر يف أثناء االستماع للطالب؛ لكيال يشعر ابإلحباط، فال يتحدث يف املرات القادمة؛ إذ إن  التحلي -أ
ا على االستمرار يف أدائه ا؛ ما جيعله قادرً  ونفسي  للصرب وحسن اإلصغاء األثر اإلجيايب األكرب يف تعزيز شخصية الطالب تربواي  

 الناجح. 

 منه، أو إكماهلا عنه حني يتلعثم يف نطقها؛ ألن ذلك يعرضه داًل بأثناء كالمه، بنطق الكلمة لب يف جتنب مساعدة الطا -ب
 للحرج واالضطراب. 

 جتنب إجبار الطالب على إعادة الكلمة اليت يتلعثم يف نطقها أمام اآلخرين.  -ج

 سببان له القلق. جتنب التوجيه والتدريب الصارمني؛ ألهنما يزيدان الضغوط النفسية على الطالب، وي -د

 توجيه الطلبة العاديني إىل عدم االستهزاء ابلطالب الذي يعاين صعوبة يف النطق.  -ه

حفز الطالب الذي يعاين اضطراابت نطقية إىل املشاركة يف العمل اجلماعي؛ ملساعدته على جتاوز الصعوابت النطقية اليت  -و
 ها قدر اإلمكان. هيواج

 استخدام اللغة السليمة يف خماطبة الطالب يف خمتلف املواقف، وجتنب تكرار ما يصدر عنه من نطق غري سليم.  -ز

 :ذوو احلاجات البصرية -3

 . ةجلوس الطالب، حبيث ال تكون خافت توفري اإلضاءة املناسبة يف مكان -أ
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احلرص على أن تكون اإلضاءة على جانب الطالب، يف أثناء جلوسه ال أمامه مباشرة، إضافة إىل التأكد من جلوسه  -ب
 جبانب النافذة؛ لضمان اإلضاءة اجليدة. 

تشجيع الطالب على استعمال األدوات املعينة عند الضرورة، مثل: املسجالت، والعدسات املكربة، وارتداء النظارة الطبية  -ج
 مرار. ابست

 ا أطول من الوقت املخصص للطلبة العاديني؛ ليتمكنوا من أداء املهام املوكولة إليهم. منح طلبة هذه الفئة وقتً  -د

 ذوو احلاجات احلركية -4

 إيالء الطالب الذي يعاين صعوابت حركية االهتمام الكايف يف املواقف املختلفة.  -أ

 ئمة إلمكاانته وقدراته وحاجاته. توفري البدائل من األنشطة واملواقف املال -ب

زايدة دافعية الطالب عن طريق إقناعه مبقدرته على اإلجناز السليم مثل غريه من الطلبة العاديني، والطلب إليه أداء مهام  -ج
 تناسب إمكاانته. 

 الطلبة ضعاف السمع -5

 ا، وتكون السرعة يف الكالم متوسطة. التحدث إىل طلبة هذه الفئة بصوت مسموع، حبيث ال يكون مرتفعً  -أ

 ا للطالب ضعيف السمع. إعادة صياغة الفكرة أو السؤال ليصبح أكثر وضوحً  -ب

الساليدات(، واللوح، شرائح العرض ))) مبا يف ذلك الشفافيات، واألفالماستخدام املعينات البصرية أقصى ما ميكن،  -ج
 إلضاءة. وجتنب أن يكون مصدر املعلومات يف مكان خافت ا

 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب؛ للتأكد من فهمه املوضوع.  -د

 تشجيع تطور مهارات التواصل، مبا يف ذلك الكالم، وقراءته، وهتجئة األصابع، والتواصل اليدوي.  -ه

وقع من الطلبة اآلخرين يف ا إىل املشاركة يف األنشطة الصفية، وعدم التوقع منه أقل مما يتحتفيز الطالب الضعيف مسعي   -ز
 الصف. 

 االتصال املباشر مع الوالدين.  -ح



257 
 

 احلرص على التواصل الدائم مع الطالب ضعيف السمع.  -ط

 :بطيئو التعلم -6

)املادية، واملعنوية، والرمزية، واللفظية(، وتقدمي التعزيز مباشرة بعد حصول االستجابة  :استخدام أساليب التعزيز املتنوعة -أ
 املطلوبة. 

 التنوع يف أساليب التعليم املتبعة، وال سيما التعليم الفردي، والتعليم اجلماعي.  -ب

 عدم عزل الطالب بطيء التعلم عن أقرانه العاديني.  -د

  يعانيها طلبة هذه الفئة، وتعزيز اجلوانب اإلجيابية ونقاط القوة لديهم. الرتكيز على نقاط الضعف اليت -ه

إقامة عالقة إجيابية واتصال دائم مع أولياء أمور هؤالء الطلبة، ومراقبة مدى تقدمهم يف ضوء الربامج التعليمية والرتبوية  -و
 املقدمة. 

 هم العاديني.تعزيز عملية التفاعل اإلجيايب بني طلبة هذه الفئة وزمالئ -ز
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 التقومي وأدواته إسرتاتيجياتخامًسا: 

 

 أدوات التقومي

 

 سرتاتيجياتاملواقف التقوميية التابعة لإل

 

 إسرتاتيجيات

 التقومي

 

 الرقم

 

 قائمة الرصد )الشطب(.

 

 سلم التقدير العددي.

 

 

 سلم التقدير اللفظي.

 

 

سجل وصف سري 
 التعلم.

 

 

 

  منظم خمطط يقوم به الطالب.التقدمي: عرض 

التقومي املعتمد 
 على األداء.

 

 

 

 

1 

 العرض التوضيحي: عرض شفوي أو عملي يقوم به الطالب.

 ددة بصورة عملية.ُمداء العملي: أداء الطالب مهام األ

احلديث: حتدث الطالب عن موضوع معني خالل مدة زمنية 
 ة.دُمد

 الفكري والعملي. املعرض: عرض الطالب إنتاجه

ا بكل ما يرافقه من احملاكاة )لعب األدوار(: تنفيذ الطالب حوارً 
 حركات.

املناقشة )املناظرة(: لقاء بني فريقني من الطلبة ملناقشة قضية ما، 
 ة.حبيث يتبىن كل فريق وجهة نظر خمتلف

االختبار: طريقة منظمة لتحديد مستوى حتصيل الطالب 
 ا.ومهارات يف مادة دراسية تعلمها سابقً ملعلومات 

 الورقة

 والقلم.

2 

 3 التواصل. املؤمتر: لقاء مربمج يعقد بني املعلم والطالب.

 املقابلة: لقاء بني املعلم والطالب.

 األسئلة واألجوبة: أسئلة مباشرة من املعلم إىل الطالب.
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 السجل القصصي.

ا يف تلقائي  املالحظة التلقائية: مالحظة السلوكات كما حتدث 
 املواقف احلقيقية.

 4 املالحظة.

دد فيها ظروف حتاملالحظة املنظمة: مالحظة خمطط هلا، و 
 مضبوطة، مثل: الزمان، واملكان، واملعايري خاصتها.  

 5 مراجعة الذات. يوميات الطالب: كتابة الطالب ما قرأه، أو شاهده، أو مسعه.

 الطالب.ملف الطالب: ملف يضم أفضل أعمال 

 .تقومي الذات: قدرة الطالب على تقييم أدائه، واحلكم عليه

 
 

 

 

 

 

 

 

  



260 
 

 منوذج امتحان مقرتح

 
 املدرسة:.....                                     مديرية الرتبية والتعليم..........

 اليوم:.............        املبحث: الرتبية املهنية                                      
 التاريخ:..............                                          األساسيالصف: السابع 

 الزمن: ساعة واحدة    االسم:.................                                     

 
 ( عالمات10)                                          السؤال األول:                                              

 بني  أمهية كل مما أييت:
 األشجار احلرجية. -1
 طفاية احلريق. -2
 الشواخص املرورية. -3
 خط التأريض.-4
 جهاز الصراف اآليل. -5

 ( عالمات6)                                            السؤال الثاين:                                              
 أعط  مثالني على كل من:

 األشجار املثمرة. -1
 الشواخص اإلرشادية. -2
 ئق التسويق السياحي اإللكرتونية.طرا -3
 
 

 ( عالمات6)                                                                السؤال الثالث:                      
 :يتمما أي علل كاًل 

 ضل زراعة األشجار املثمرة من منتصف اخلريف إىل بداية الربيع.البريغر يف -أ

 (.2وعدد الصفحات)(، 5ا أبن عددها )لمً عملحوظة: أجب عن مجيع األسئلة على الورقة نفسها، 
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 ال ُتستخدم طفاية الرغوة يف إطفاء احلرائق الناجتة عن التيار الكهرابئي. -ب
 
 الطريق عند خطوط عبور املشاة.جيب عبور  -ج
 
 

 عالمات (12)                                   السؤال الرابع:                                                         
 ح أمهية أشغال اخلرز.وض ِّ  -أ

 
 د اجيابيات الصراف اآليل.عد ِّ  -ب
 

 ( عالمات6)                                  السؤال اخلامس:                                                        
 تية:مكوانت جهاز الصراف اآليل اآلصن ف 

 لوحة املفاتيح، السماعة، شاشة اللمس، الطابعة، شاشة العرض، قارئ البطاقات.
 إدخال:وحدات  -
 
 خراج:إوحدات  -
 

 
 

 انتهت األسئلة
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  حبمد  هلل تعاىلت


