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ب�ضم اهلل الّرحمن الّرحيم
َمُة املَُقدِّ

املناهِج  تط�يِر  يف  ر�ساَلَتها  والّتعليم  الرتبيِة  َوزارُة  ت�ا�سُل  ال�ّسامية؛  امللكّيِة  الّروؤيِة  ِمَن  انطالًقا 
ا َيْنُجُم عنُه تهيئُة  الدرا�سّية؛ ُبْغَيَة حتقيِق الّتعليِم الّن�عيِّ املُتمّيِز على نحٍ� ُيالِئُم حاجاِت الّطلبة، ِمّ
جيٍل ِمَن املُتعّلمنَي على َقْدٍر ِمَن الكفاَءِة يِف املهاراِت الأ�سا�سّيِة الالزمِة للتكيُِّف َمَع ُمتطّلباِت احلياِة 
ديَن ِبعاِرَف َوَمهاراٍت َوِقَيٍم ُت�ساِعُد يف بناِء �سخ�سّياِتِهْم على نحٍ� ُمت�اِزٍن  الع�سرّيِة وحتّدياِتها، ُمَزوَّ
و�سليم؛ فيك�ن�َن بذِلَك ُمْنَتمنَي اإىل َوَطِنِهْم َواأُّمِتِهم، قاِدريَن على بناِء عالقاٍت اإن�سانّيٍة يف اإطاٍر ِمَن 
فنَي املعرفَة َوالقِت�ساَد َوالّتكن�ل�جيا ِمْن ِخالِل ُماَر�ساٍت ُت�ْسِهُم  التَّعاُوِن َوالْنِفتاِح على العامَل، ُمَ�ظِّ

َتَمِعِهم. ا يع�ُد بالفائدِة على اأنف�ِسِهْم َوجُمْ يف حت�سنِي َنْ�ِعّيِة احلياة؛ ِمّ

وعليِه، فاإنَّ هذا الدليل قد اأُعدَّ بطريقة تن�سجم مع خطة التعليم لل�سعي اإىل  النه��ِص باملعرفِة  املاليِة 
واإدارِة املاِل عند اأبنائنا الطلبة، ول �سكَّ يف اأنَّ اإدراَج الّثقافِة املاليِة يف مناهِج التعليِم املدر�سيِّ هّي 
الطريقُة الأكرُث كفاءًة وفعاليًة لتحقيِق ال��س�ِل اإىل ال�ّسباِب وقطاعات املجتمِع املُختلفِة على نطاٍق 
وا�سٍع، با يكفي لتح�سنِي املفاهيِم والعاداِت املاليِة لالأجياِل احلاليِة واملُ�ستقبليِة. وملّا كانت م�س�ؤوليُة 
الثقافيِة  املجالِت  الطلبة يف  لدى  و�َسّدها  املعرفيِة  الثغراِت  بناَء  الأوىل  بالدرجِة  التعليميِّ  النظاِم 

املختلفِة.

َ�َرِة  ْظِرِة احلديثِة التي تدع� اإىل َمْ ْكِر ُهنا اأنَّ اأُ�سل�َب الكتاِب جاَء ُمَتما�ِسًيا َمَع النَّ َوِمَن اجَلديِر ِبالذِّ
َعلُِّم َحْ�َل الّطلبِة َوَجْعِلِه قاباًل للتَّطبيِق يف حياِتِهُم العاّمة. التَّ

اأرَبِع  ا�ستمَل على  فقِد  والّثاين،  الأوِل  الّدرا�سّيني؛  لنِي  ِللَف�سْ الّثاِمِن  فِّ  ال�سَّ كتاِب  اأهداِف  َوِلتحقيِق 
الّثقافِة  َن�ْسُر  ُهَ�  رئي�ٍص  ُز جميُعها على ِم�ٍر  ُتَركِّ بالّت�ساوي،  َعٍة على ف�سلنِي درا�سينِي  ُمَ�زَّ َوحداٍت 
املالّية. وعليِه، فقْد روِعَي َتَن�ُُّع م��س�عاِت الَ�حداِت املختلفِة بحيُث ُت�ْسِهُم كلٌّ منها يف ت��سيِح مفاهيَم 
َنْت خم�سَة ُدرو�ٍص، ِهَي: املاُل َوالعمل، َوالأعماُل  جديدة؛ اإذ حتّدَثْت اأولها َعِن املاِل يف حياِتنا، وت�سمَّ

الّتط�ُّعية، َوَعملي يِف املُ�ستقبل، َومهارُة الّت�ا�سل، َوالتكن�جليا َواملال. 

َوالّطلب،  العر�ُص  ِهَي:  ُدرو�ٍص،  اأربعَة  َنْت  وت�سمَّ الأم�ال،  اإدارِة  َعن:  فتحّدَثْت  الّثانية،  الَ�حدُة  اأّما 
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َوال�ْسِتهالُك امل�س�ؤول، َوالتخطيُط املايّل، َوطرائُق الّدفع.

َنْت ُدرو�ص، اّدخاِر  ِل الّثاين، فقْد حتّدَثْت َعِن ال�ْستهالِك ال�اعي، وت�سمَّ َواأّما الَ�حدُة الأوىل ِمَن الَف�سْ
عْن  اإىل احلديِث  َقْت  َوَتَطرَّ امل�ارِد،  ا�ْسِتهالِك  �سيِد يف  َوالرَتْ م�اردَك،  يِف  َواّدخر  احَل�سنة،  الأعماِل 
َنًة  اأثِر ذِلَك ُكلِِّه يِف الَفْرِد ِمْن ِجَهٍة َواملُجتمِع ِمْن ِجَهٍة ثانية، كما تناَوَلْت م��س�َع اإعادِة الّتدوير، ُمَبيِّ
اّتخاِذ  الّطلبِة على  ا على م��س�ِع قراراِت الّدخار، الذي راَعْت فيِه تدريب  اأي�سً ف�اِئَده، وا�سَتَمَلْت 

قراراٍت ماليٍة تتنا�سُب َمَع احتياجاِتِهم.

َقْت ُدرو�ُسها اإىل َتَتبُِّع تاريِخ ن�ساأِتها،  َث عِن البن�ك؛ حيُث تطرَّ واأخرًيا، جاَءِت الَ�حدُة الثانيُة لتتحدَّ
ا در�ًسا عِن البنِك املركزيِّ  َنِت الَ�حدُة اأي�سً ِف العاملِة منها يِف الأردّن، واأن�اِعها املُختلفة، وت�سمَّ وتعرُّ
َحًة كيَف يختاُر  َثْت عْن اأن�اِع احل�ساباِت البنكّيِة املُختلفة، ُمَ��سِّ ه، كما حتدَّ الأردينِّ واأهداِفِه َوَمهامَّ
ة بفتِح احل�ساِب  الطالُب بنَكُه َوِح�ساَبُه املُنا�سَبني، َوانتَهْت ببع�ِص الّتطبيقاِت العملّيِة َوالّنماذِج اخلا�سّ
البنكّي، وق�سائِم الإيداع، وال�سيكاِت، وكيفّية قراءِة ك�سِف ح�ساٍب بنكّي، َوطريقِة ا�ستخداِم بطاقِة 

ّراِف الآيّل. ال�سَّ

الّت��سيحّيِة  والأ�سكاِل  َ�ِر  ال�سُّ ِمَن  العديِد  على  ا�ستمَل  فقِد  ة،  امَلْرُج�َّ اأهداَفُه  الكتاُب  َق  ُيَحقِّ َوَكْي 
فِّ الّثاِمِن  َعِة ِمْن ِمنهاِج ال�سَّ تاجاِت املَُتَ�قَّ والأن�سطِة والتطبيقاِت العملّية، التي ُت�ْسِهُم يف حتقيِق النِّ
الأ�سا�سّي، وللمعلِِّم اأْن يجتهَد يف ت��سيِح الأفكاِر واآلّيِة تطبيِق الأن�سطِة با يالِئُم الإمكاناِت املُتاحِة 

مَن بيئِة َعَمِله.  َلُه �سِ

َوَبْعُد، فاإننا ناأمُل اأْن نك�َن قد ُوّفقنا يف تقدمِي ما ُهَ� منا�سٌب ومفيٌد، كما نرج� اأْن ُيحّقَق هذا املُ�ؤَلَُّف 
لذا  والتنقيِح؛  للمراجعة  جتريبية  الطبعة  هذِه  اأنَّ  علمًا  اأجِلها.  ِمْن  ُو�سع  التي  والأهداف  الغايات 
نرج�ا من زمالئنا املعلمني واأولياء الأم�ِر تزويدنا باأيِة مالحظاٍت ُتغني الكتاَب وت�سهُم يف حت�سينِه.
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املاُل يف حياِتنا

الَوحدُة الأوىل

كيَف ت�ضتطيُع احُل�ضوَل على املال؟ ¦

ما عالقُة املاِل بالعمل؟ ¦

فّكر، ماذا �ضتعمُل يف املُ�ضتقبل؟ ¦



8

َ َكِثرًيا  ِ َواْذُكُروا الَلّ ِل الَلّ َلُة َفانَت�ِشُروا يِف اْلأَْر�ِص َواْبَتُغوا ِمْن َف�شْ َيِت ال�َشّ قاَل اهلُل تعاىل: )َفاإَِذا ُق�شِ
َعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن( )�س�رة اجُلُمَعة، الآية 10( َلّ

عم،  نيا، َواأوجَد فيها الكثرَي ِمَن النِّ لقْد جعَل اهلُل الأر�َص ُم�ستقرَّ حياِة الإن�ساِن َوَمعا�َسُه يف هذِه الدُّ
اِلِح  ال�سّ َوالَعَمِل  ْعِي  ِبال�سَّ َواأََمَرُه  وطراِئَقه،  زِق  الرِّ اأب�اَب  لُه  َع  َوَن�َّ خِلدَمِته،  املخل�قاِت  جميَع  َر  َو�َسخَّ

ِته. ِتِه َوُق�َّ الّناِفِع الذي َجَعَلُه �َسَبًبا مِلَعا�ِسِه َوِعزَّ
ِبِجّد،  ت�سعى  ِمْن ح�ِلنا  املخل�قاِت جميَعها  فاإنَّ  والعمل،  ال�ّسعَي  يتطلَُّب  احلياِة  نظاُم هذِه  كاَن  وملّا 
وتعمُل ِبن�ساط. وعليِه، فقد كاَن ِمْن واجِب الإن�ساِن اأْن ينه�َص للعمِل على نحٍ� جادٍّ ون�سيط، طارًحا 
ُة اهلِل يف َخْلِقه، َوِبا  ْتُه عليِه طبيعُتُه الإن�سانية، َوِهَي �ُسنَّ الُقع�َد والَك�َسَل َوراَءُه حّتى يق�َم ِبا َفَر�سَ
ْزَق  اأْوَحْت اإليِه الق�اننُي ال�سرعّية، َوالعاقُل ل َير�سى لنف�ِسِه اأْن يك�َن عاَلًة على غرِيه، َوُهَ� يعَلُم اأنَّ الرِّ
ا  نَّ م�ساِلَح احلياِة ل َتِتمُّ اإل با�سرتاِك الأفراِد بحيُث ي�ؤّدي ُكلٌّ منُهْم َعَماًل خا�سًّ َمن�ٌط ِبال�ّسعي، َواأَ
ا َيْنُجُم عنُه تباُدُل امَلناِفع، َوَدَوراُن َرحى الأعمال، على نحٍ� ي�ؤّدي ِمْن َثمَّ اإىل اكتماِل الّنظاِم  َله، ِمّ
على الَ�ْجِه الذي ارت�ساُه اهلُل -�سبحاَنُه- لهذا الَكْ�ن. قاَل ر�س�ُل اهلِل، �سّلى اهلُل عليِه و�سّلم: »ما اأَكَل 

اأَحٌد َطعاًما َقطُّ َخرًيا ِمْن اأْن ياأكَل ِمْن َعَمِل َيِده« )رواُه الُبخارّي(.
ُع مَن الطالِب بعَد درا�شِة هذِه الَوْحَدِة اأْن يكوَن قادراً على: ُيَتَوقَّ

َتعداِد م�سادِر احُل�س�ِل على املال. �
تقديِر اأهمّيِة ك�سِب الأم�اِل بطريقٍة م�سروعة. �
تعريِف مفه�ِم العمل. �
متييِز اأن�اِع العمل. �
التفريِق بنَي الأعماِل املاأج�رِة والأعماِل غرِي املاأج�رة. �
تقديِر اأهمّيِة الأعماِل غرِي املاأج�رِة وانعكا�ِسها الإيجابّي. �
حتديِد ال�ظائِف التي ميكُنُه اأداوؤها لك�سِب املال. �
فهِم اأنَّ امِلَهَن املُختلفَة تتفاَوُت ِمْن ناحيِة املهارات. �
اّتخاِذ اخلياراِت ال�ظيفّيِة ال�سحيحِة واملُنا�سبة. �
ِل َمَع الآخريَن لالإملاِم ِبُفَر�ِص العمل. � تطبيِق مهاراِت الّت�ساِل والّت�ا�سُ
الّربِط بنَي الّروؤيِة ال�سخ�سّيِة َوالأهداِف امِلْهِنّية. �
تعّرِف اأهمّيِة التكن�ل�جيا يف اإيجاِد فر�ِص عمٍل لك�سِب الأم�ال. �
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الدر�ُس الأوُل
املــــاُل والعمــــُل

عُي فيها  نيا لإعماِرها بالعمِل والعبادة. وعليِه، فِمْن واجِبِه ال�سَّ خلَق اهلُل تعاىل الإن�ساَن يف هذِه الدُّ
والعمُل ِمْن اأجِل ك�سِب املال؛ لأنَّ ذلَك ُيغنيِه عْن حاجِة النا�ِص و�س�ؤاِلِهم.

وملّا كاَن كلُّ اإن�ساٍن ي�سعى اإىل ك�سِب املال، الذي ي�ستعنُي بِه على حتقيِق حاجاِتِه وتلبيِة َرَغباِته، فاإنَّ 
ناِنِه ِمَن احُل�س�ِل على فر�سِة  كِّ ياق، ِمْن حيُث اإّنُهما مُيَ التاأهيَل والتعليَم اأمراِن اأ�سا�سّياِن يف هذا ال�سِّ

عمٍل ُمنا�سبة.
اأّما الأن�سطُة والأعماُل التي ي�ستطيُع الإن�ساُن ك�سَب املاِل ب��ساطِتها فهَي عديدٌة ومتنّ�عة، وهَي يِف 
ال�قِت نف�ِسِه متفاوتٌة يف درجِة �سع�بِتها ويف مقداِر ما ُيبذُل فيها ِمْن َكدٍّ وتعٍب واإخال�ص. علًما اأنَّ 
َثمَّ م�سروًعا وبعيًدا عْن �ُسُبهاِت  ِمْن  َعَمِله، فكاِن ك�سُبُه  اأخل�َص يف  اإذا  اإل  الإن�ساَن ل تطمئنُّ نف�ُسُه 

َكُة يِف الّرزق. ُق َمَعُه الرَبَ الف�ساد، بحيُث تتحقَّ

ِنتاجات التعلُّم اخلا�سة بالدر�ص:
يت�ّقُع ِمَن الطالِب بعَد نهايِة الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على:

ا�ستنتاِج اأهمّيِة املاِل يِف احلياة. ¦

َتعداِد م�سادِر املال. ¦

تعريِف مفه�ِم العمل. ¦

متييِز ال�ظيفِة ِمَن العمِل احُلّر. ¦

ال�قت: )90( دقيقة

املواد املطلوبةاأ�شاليب التدري�صامل�شطلحات العلميةالوقت:)٥ دقائق( 

العمل، الأجر، الراتب، ال�ظيفة، 
العمل احلر، الأعمال املاأج�رة 

التعلم بالن�ساط، تدري�ص 
ورق اأبي�ص A4، األ�ان، اأقالممبا�سر، مناق�سة وح�ار
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الن�ضاُط )1(: اأهمّيُة املاِل يِف احلياة
الوقت: )10 دقائَق( 

الهدف:
م�ساعدُة الطالِب على تقديِر اأهمّيِة املاِل يِف احلياة .

التعليماُت

طلْب اإىل كلِّ طالٍب التفكرَي يف ُحُلٍم يرغُب يف حتقيِقِه ُم�ستقباًل. ¦

ُ فيِه عْن ُحُلِمه. ¦ اطلْب اإىل كلِّ طالٍب اإجناَز َر�ْسٍم ُيَعربِّ

ُهْم عْن ُحُلِمِهم، ثمَّ اطرِح ال�ّس�ؤاِل الآتي: هْل ت�ستطيُع  ¦ اّطلْع على ر�س�ماِت الطلبة، ثمَّ ا�ساأْل بع�سَ
ِر املال؟ حتقيَق ُحُلِمَك ِمْن غرِي ت�فُّ

قا�َص باأنَّ املاَل �سروريٌّ يف حياِتنا. ¦ ا�ساأِل الطلبَة عِن ا�ستنتاجاِتِهم، َواْخُتِم النِّ
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اجلدوُل )1 - 1(

م�ضادر ك�ضب املال
لل�ضغارللكبار

ملح�ظٌة للمعّلم: قد يذكُر الطلبُة ِمْن م�سادِر ك�سِب املال: العمَل، وال�ظيفَة، وامل�سروَف، 
ناعَة، والهدايا والهباِت، و... . واملرياَث، والبيَع، والّتجارَة، وال�سّ

الن�ضاُط )2(: ِمْن اأيَن نح�ضُل على املال
الوقت: )10 دقائَق( 

الهدف:
م�ساعدُة الطالِب يف َتعداِد م�سادِر احُل�س�ِل على املال.

التعليماُت

للكباِر  ¦ املاِل  ك�سِب  م�سادَر  ُد  ُيَعدِّ بحيُث  اأدناه،   )1-1( اجلدوِل  تعبئَة  طالٍب  كلِّ  اإىل  اطلْب 
غار. وال�سّ

تنّقْل بنَي الطلبة، ُمتابًعا َعَمَلُهم. ¦

�صِ لعمِل الطلبة، ابداأ بال�ستماِع اإىل اإجاباِتِهم، وت�سجيِل اأفكاِرِهْم  ¦ بعَد انتهاِء ال�قِت املُخ�سّ
على ال�سّب�رة.

ٍة للُح�س�ِل على  ¦ اأنَّ املاُلَحَظ يف اإجاباِت الطلبِة وج�ُد م�سادَر ِعدَّ اْخُتِم الّن�ساَط ُم�سرًيا اإىل 
َن ِمْن تلبيِة حاجاِتِه  املال، واإىل اأّنُه ينبغي لكلِّ �سخ�صٍ البحُث َعْن م�سدٍر لك�سِب املاِل َكْي يتمكَّ

ورغباِته، واإىل اأنَّ العمَل ُيَعدُّ ِمْن اأهمِّ الطرائِق التي ت�ساعُد على حتقيِق ذلك.
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الن�ضاُط )3(: بطاقة معايدة

 ) الوقت: )20 دقيقًةَ
الهدف:

م�ساعدُة الطالِب يف تعريفِ مفه�م العمل.

التعليماُت

وّزْع على كلِّ طالٍب ورقًة بي�ساء. ¦

اطلْب اإىل كلٍّ ِمْنُهْم اأْن َيْثِنَيها بحيُث َتتَِّخُذ �سكَل بطاقِة املُعاَيَدة، ثمَّ يكتَب عليها عبارًة ُم�ّجهًة  ¦
اإىل اأحِد زمالِئه.

اطلْب اإىل كلِّ طالٍب ت�سليَم بطاقِة املُعاَيَدة لزميِله. ¦

اأُخرِب الطلبَة اأنَّ ما اأجنزوُه ُيَعدُّ عماًل، ثمَّ ا�ساأْلُهم: ما الذي َفَعْلُتم�ه؟  ¦

ا�ستمْع للطلبة، ثمَّ قْف اإىل جانِب الل�ح، واكتْب بع�َص الكلماِت املُِهّمة ّما يق�ل�ن، مثل: جهد،  ¦
َعِن   ُ تعربِّ التي  الكلماِت  وبع�َص  �سعادة،  امل�ساعر، مثل:  َعِن   ُ تعربِّ التي  الكلماِت  وبع�َص  اإنتاج، 

العتزاِز اأِو الَفْخِر اأِو امَلَحّبة.

اطلْب اإىل الطلبِة تعريَف العمل، ُم�ستعيننَي بالكلماِت املكت�بِة على الل�ح، ثمَّ كتابَة هذا التعريِف  ¦
�صِ يِف الكتاب. يف مكاِنِه املُخ�سّ

اكتْب تعريَف العمِل على الل�ح. ¦

العمل:

 ه� جهد يق�م به الفرد من اأجل حت�سيل اأو اإنتاج �سيء ما، وي�ؤدي اإىل اإ�سباع حاجة معينة لديه.
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الن�ضاُط )4(: لنمثل اأعمالنا 

 ) الوقت: )30  دقيقًةَ
الهدف:

ِف اأن�اِع الأعماِل املختلفة. م�ساعدُة الطالِب يف تعرُّ

التعليماُت
َ�ًرا متّثُل اأعماًل، ثمَّ كّلْفُه  ¦ اطلْب اإىل كلِّ طالٍب الطالع على ال�ّسكِل )1-1(، الذي يت�سّمُن �سُ

َ�ر. ِمَر يف عقِلِه اإحدى هِذِه ال�سُّ اأٍن ُي�سْ

�رَة  ¦ �رَة َرْقَم )1( اجلل��َص مًعا، واإىل الذيَن اختاروا ال�سّ اطلْب اإىل الطلبِة الذين اختاروا ال�سّ
ن�َن جمم�عاٍت، وهكذا. َرْقَم )2( اجلل��َص مًعا، وهكذا، بحيُث ُيَك�ِّ

اإذا كاَن عدُد الطلبِة كبرًيا يف جمم�عٍة ما، فيمكُن تق�سيُمها جمم�عتني. ¦

اطلْب اإىل الطلبِة التفكرَي يف كيفّيِة متثيِل دوِر �ساحِب العمِل الذي اختاروه، ثمَّ حّدْد َدْوَر كلِّ  ¦
فرٍد ِمْن اأفراِد املجم�عِة يف متثيِل العمِل امَلن�ِط به.

ها حركَة  ¦ خ��ِص يف اأثناِء عر�سِ ْور، َمَع ُمراعاِة ثباِت ال�سُّ اطلْب اإىل املجم�عاِت البدَء بتمثيِل الدَّ
امتة. َ�ِر ال�سّ ال�سُّ

ابداأ ب�س�ؤاِل املجم�عاِت الأخرى: ¦

َلْتُه املجم�عة؟( 1 ما العمُل الذي َمثَّ

هْل حت�سُل املجم�عُة على مبلٍغ نقديٍّ ُمقابَل عمِلها؟( 2

اإْن كانِت الإجابُة َنعم، فماذا ُي�َسّمى هذا املبلغ؟( 3

الأجُر:
ُل عليِه الفرُد ُمقاِبَل اأداِئِه عماًل ما.  ُهَ� املبلُغ ِمَن الّنق�ِد الذي يح�سُ
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ال�سكُل )1-1(

ُل على ( 4 ُل الذي ي�ؤّدي هذا العمَل على املبلِغ نف�ِسِه ِمَن الّنق�ِد دائًما؟ اأي: هْل يح�سُ هْل يح�سُ
اأجٍر ثابٍت يف كلِّ مّرة؟

َعالَم يعتمُد املبلُغ الذي يح�سُل عليه؟( 5
)الّراتب(،  ¦ الثابِت  بالأجِر  املق�س�ِد  يِف  الطلبَة  ناق�ِص  املجم�عات،  ِمَن  عّينٍة  اأعماِل  بعَد عر�ِص 

ا يِف املق�س�ِد بالأجِر غرِي الثابت، وعالَقِتِه  ُمبّيًنا اأنَّ هذا العمَل ُمرتبٌط بال�ظيفة، وناِق�ْسُهْم اأي�سً
بالعمِل احُلّر.
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الن�ضاُط )٥(: وظيفٌة، اأْم َعَمٌل ُحّر؟

الوقت: )1٥ دقيقة( 
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يِف التمييِز بنَي ال�ظيفِة والعمِل احُلّر.

التعليماُت:

ُ عْن وظيفٍة اجلل��َص مًعا يف جمم�عة،  ¦ اطلْب اإىل جمم�عِة الطلبِة الذين كانْت َلَدْيِهْم �س�رٌة ُتَعربِّ
ُ عْن َعَمٍل ُحرِّ اجلل��َص مًعا يف جمم�عٍة ثانية. )اإذا كاَن  والآخريَن الذيَن كانْت َمَعُهْم �س�رٌة ُتَعربِّ
عدُد الطلبِة كبرًيا، فيمكُن تق�سيُمُهْم اأربَع جمم�عات، بحيُث تت�ىّل كلُّ جمم�عتنِي امَلَهّمَة نف�َسها(

اطلْب اإىل املجم�عِة الأوىل اإيجاَد تعريٍف لل�ظيفة، َمَع ِذْكِر اأمثلٍة عليها، َوِمَن املجم�عِة الّثانيِة  ¦
اإيجاَد تعريٍف للَعَمِل احُلّر، َمَع ِذْكِر اأمثلٍة عليه.

تنّقْل بنَي املجم�عتني، ُم�ّجًها الطلبة. ¦

ا�ستمْع لإجاباِت الطلبة، وناق�ْسُهْم فيها. ¦

خّل�ْص على الل�ح تعريَف ال�ظيفِة والَعَمِل احُلّر، ثمَّ اطرْح اأمثلًة عليِهما. ¦
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: العمُل احُلرُّ
عمٌل �سخ�سيٌّ ي�ؤّديِه الفرد، وي�ستطيُع ب��ساطتِه احُل�س�َل على املال ِبَدْخٍل غرِي ثابٍت َح�َسَب ِمقداِر 
ناعَة  ُمها، ِمْن ِمثِل امتالِك الفرِد َمْتَجًرا، اأِو اْمِتهاِنِه �سِ اإنتاِجِه اأْو بيِعِه اأْو لقاَء اخلدمِة التي يقدِّ
لِِّح اأحذيٍة )اإ�سكايّف(، اأْو �سّياراٍت )ميكانيكّي(، اأْو  َف �َسعر، اأْو ُم�سَ فِّ ُمْنَتٍج ُمعنّي، اأْو َعَمِلِه ُم�سَ

اأْن يك�َن كهَربائيًّا، َوَنْحِ�ه.

ُل�ن على مبلٍغ ِمَن  ه الطلبة اأنَّهم اإذا َعِمْل�ا يف وظيفٍة ُمعّيَنٍة اأِو اْمَتَهْن�ا الَعَمَل احُلرَّ ف�سيح�سُ وجِّ
ُة اأعماًل ماأج�رة. املاِل ُي�َسّمى اأجًرا، لذلَك ُت�َسّمى ال�ظائُف والأعماُل احُلرَّ

الوظيفُة:

َي اأحُدُهما للطرِف الّثاين خدمًة ما اأْو عماًل ُمعّيًنا �سمَن  عقٌد بنَي طرفني، َيُن�صُّ على اأْن ي�ؤدِّ
اأوقاِت عمٍل ُمّددة، مقابَل احُل�س�ِل على دخٍل �سهريٍّ ثابٍت وُمّدٍد يِف العقِد ُي�َسّمى )راتًبا(، 
وِمْن اأمثلِة ذِلَك وظيفُة ُمهند�ٍص يف �سركة، اأْو معّلٍم يف مدر�سة، اأْو ُما�ِسٍب يف م�ؤ�ّس�سة، اأْو... .
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اأكمل الفراغ فيما ياأتي م�شتخدماً ما يلي: )الأجر، الوظيفة، العمل احلر(( 1

)الأجر( مقدار من النق�د حت�سل عليه مقابل قيامك بعمل معني.

معني   عمل  اأو  خدمة  باأداء  الأطراف  اأحد  خالله  من  يق�م  طرفني،  بني  عقد  )ال�ظيفة( 
ل�سالح الطرف الثاين �سمن اأوقات عمل مددة، مقابل احل�س�ل على دخل �سهري ثابت 

ومدد بالعقد.

)العمل احلر( عمل �سخ�سي يق�م به الفرد وي�ستطيع من خالله احل�س�ل على النق�د باأجر 
غري ثابت بح�سب مقدار اإنتاجه اأو بيعه، اأو لقاء خدمة معينة.

�شنف الأعمال الآتية اإىل وظائف، واأعمال حرة يف اجلدول اأدناه.( 2
اأواين  �سانع  جزار،  م�ست�سفى،  يف  طبيب  خا�سة،  منجرة  يف  جنار  �سركة،  يف  ما�سب 
فخارية، معلم يف مدر�سة، مهند�ص يف �سركة، مدير عام م�ؤ�س�سة حك�مية، بائع يف مله 

التجاري اخلا�ص.

هل هناك اأعمال معينة لها دخل ثابت، ويف نف�ص الوقت لها دخل غري ثابت؟ اأذكر مثاًل.( 3

عمل حروظيفة

ةُما�سٌب يف �سركة جّناٌر يف ِمنجرٍة خا�سّ
جّزاٌرطبيٌب يف م�ست�سفى

�سانُع اأواٍن َفخارّيةمعّلٌم يف مدر�سة
بائٌع يف َمْتَجِرِه اخلا�ّصُمهند�ٌص يف �سركة

مديُر عامِّ م�ؤ�ّس�سٍة حك�مّية

َنعم؛ فمثاًل، قد تعمُل مندوَب مبيعاٍت يف �سركٍة بدخٍل ثابت، ويِف ال�قِت نف�ِسِه ُتعطى ن�سبًة 
ِمْن مبيعاِتك، فيك�ُن املبلُغ الذي ُتعطاُه بناًء على الن�سبِة مبلًغا غرَي ثابت. كذلَك يتقا�سى 
اآخُر يعمُل يف عيادِتِه  اأجًرا ثابًتا، بينما يتقا�سى طبيٌب  الطبيُب الذي يعمُل يف م�ست�سًفى 

ِة اأجًرا غرَي ثابت، بناًء على عدِد املر�سى الذيَن يراِجع�َنه. اخلا�سّ

اأ�ضئلُة الدر�س ِ
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

ي�سغي للتعليمات  باإن�سات. . 1

يلتزم بق�انني العمل �سمن جمم�عة. . 2

يق�م بدوره يف املجم�عة بكفاءة. . 3

يعمل بفاعلية �سمن املجم�عة. . 4

يلتزم بدوره يف املجم�عة. . 5

6 . 
ينتقل من العمل الفردي اإىل العمل يف 

جمم�عات ب�سال�سة.

ي�ستخدم لغة �سليمة اأثناء النقا�ص. . 7

ُة بالعمِل على اأن�شطِة الدر�ص:( 1 اأداُة التقومِي اخلا�شّ

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر َعَدِدّي  
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

ُيَعّدُد م�سادَر املاِل املختلفة. . 1

يعرُف مفه�َم العمل. . 2

ميّيُز ال�ظيفة ِمَن العمِل احُلّر. . 3

يعرُف مفه�َم الأجر. . 4

5 . 
يعرُف مفه�َم الّراتِب وعالقَتُه 

بال�ظيفة.

ي�ستنتُج اأهمّيَة املاِل يِف احلياة. . 6

ِة بالدر�ص: ُة ِبنتاجاِت التَّعلُِّم اخلا�شّ اأداُة التقومِي اخلا�شّ  )2

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر َعَدِدّي  
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الدر�ُس الثاين
الأعمال التطوعية

اأّّنه  َوَعِلْمنا  احُلّرة،  والأعماِل  ال�ظائِف  ِبِق�ْسَمْيها؛  املاأج�َرَة  الأعماَل  ال�ّسابِق  الدر�ِص  يِف  ْفنا  تعرَّ
ينبغي لكلِّ فرٍد العمُل ِمْن اأجِل ك�سِب املاِل بطرائَق م�سروعة؛ ُبْغَيَة تلبيِة ُمتطّلباِت احلياة. ويف هذا 
ُف الأعماَل غرَي املاأج�رة، التي ل ينتظُر َمْن ُي�ؤّديها اأجًرا ماديًّا. وعليِه، فاإّنُه ل ُبدَّ  الدر�ص، �سنتعرَّ

هُهنا ِمَن الإجابِة َعِن الأ�سئلِة الآتية:     
ِكُنها العمل، َوِهَي غرُي قادرٍة على ك�سِب ُلْقَمِة العي�ص؟  ¦ اأَُيْ�َجُد اأفراٌد اأْو جماعاٌت ل مُيْ
هْل هناَك اأفراٌد بحاجٍة اإىل م�ساعدٍة ِمْن ن�ٍع ما؟ وهْل ِمْن واجبي م�ساعدُة ه�ؤلء؟  ¦
اأَِمْن َحقِّ ال�طِن َعَليَّ اأْن اأُ�سهَم يف خدمِة املجتمع؟  ¦
هْل نظافُة ال�س�ارِع واحلدائِق العاّمِة ودوِر العبادِة م�س�ؤولّيُة عامِل النظافِة فقط، اأْم ِمْن واجبي  ¦

الإ�سهاُم يف تنظيِفها؟

ِنتاجات التعلُّم اخلا�سة بالدر�ص:
يت�ّقُع ِمَن الطالِب بعَد نهايِة الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على:

متييِز الأعماِل املاأج�رِة ِمَن الأعماِل غرِي املاأج�رة. ¦

تعريُف مفه�ِم العمِل التَّط�ُّعّي. ¦

حتديُد جمالِت العمِل التَّط�ُّعّي. ¦

ا�ستنتاُج ف�ائِد العمِل التَّط�ُّعّي. ¦

املواد املطلوبةاأ�شاليب التدري�صامل�شطلحات العلمية

الع�سف الذهني، التعّلم العمل التط�عي
ورق اأبي�صبالن�ساط، املناق�سة واحل�ار

ال�قت: )45( دقيقة

الوقت:)٥ دقائق( 
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عّي الن�ضاُط )1(: العمُل التَّطوُّ

الوقت: )10 دقائق( 
الهدف:  

تعريُف الطالِب بفه�ِم العمِل التَّط�ُّعّي.

التعليماُت:

اطلْب اإىل كلِّ طالٍب قراءَة مقّدمِة الدر�ص. ¦

"العمُل  ¦ عبارَة  فيها  اكتْب  ثمَّ  الل�ح،  منت�سِف  يف  دائرًة  اْر�ُسْم  هنّي،  الذِّ بالع�سِف  ُم�ستعيًنا 
التَّط�ُّعّي".

هنّي، ناِق�ِص الطلبَة يف م��س�ِع العمِل التَّط�ُّعّي، بحيُث تطلُب اإىل كلٍّ  ¦ ُم�ستعيًنا بالع�سِف الذِّ
منُهُم التفكرَي يف كلمٍة لها عالقٌة بهذا املفه�م.

ِن الكلماِت على الل�ح. ¦ َدوِّ

اطلْب اإىل الطلبِة اأْن ي�ستعين�ا بالكلماِت املفتاحّيِة امل�ج�دِة على الل�ح يف �سياغِة تعريٍف للعمِل  ¦
التَّط�ُّعّي.

ا�ستمْع اإىل اإجاباِت الطلبة، ثمَّ ناق�ْسُهْم يِف الّتعريف. ¦

َل الطلبُة اإليه، ثمَّ اكتْب على ال�سّب�رِة اأماَمُهْم تعريَف العمِل التَّط�ُّعّي. ¦ خّل�ْص ما ت��سّ

عيُّ  العمُل التَّطوُّ
ّي، ِمْن مثِل التَّط�ُِّع باملاِل اأِو  كلُّ ما يقّدُمُه الفرُد ِمْن ُجْهٍد يف خدمِة املجتمِع ِمْن غرِي ُمقابٍل مادِّ
ال�قِت اأِو املهاراِت والأفكار. علًما اأنَّ العمَل التَّط�ُّعيَّ ل يقت�سُر على حمالِت الإغاثِة َح�ْسُب، فهَ� 

ٌم �سمَن معايرَي ِمْهِنّيٍة عاليٍة يهدُف اإىل نه�سِة الأَُمِ يف جمالِت احلياِة جميِعها. جهٌد منظَّ
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يٍّ )اأجٍر( يندرُج حتَت ُم�َسّمى الأعماِل  ملحْظة: اإنَّ كلَّ عمٍل ي�ؤّديِه الفرُد ِمْن غرِي ُمقابٍل مادِّ
غرِي املاأج�رة.

اإذْن، ُت�َسّمى الأعماُل التَّط�ُّعّيُة اأعماًل غرَي ماأج�رة.

عّي الن�ضاُط )2(: جمالُت العمِل التَّطوُّ

 ) الوقت: )20 دقيقًةَ
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يف حتديِد جمالِت العمِل التَّط�ُّعّي.

التعليماُت:

اطلْب اإىل كلِّ طالٍب التفكرَي َوْحَدُه يف اأكرِب عدٍد مكٍن ِمَن الأمثلِة على الأعماِل التَّط�ُّعّية، ثمَّ  ¦
تدويَنها على ورقٍة بي�ساَء.

َل  ¦ َن كلٌّ منُهما الأمثلَة التي ت��سّ اطلْب اإىل كلِّ ثنائيٍّ ِمَن الطلبِة م�ساركَة اأفكاِرِهما مًعا، واأْن ُيَدوِّ
اإليها زميُلُه ولي�سْت م�ج�دًة َلَدْيه.

ِن الأمثلَة على ال�سّب�رة. ¦ ابداأ بال�ستماِع اإىل كلِّ ثنائيٍّ ِمَن الطلبة، َوَدِوّ
َل اإليِه الطلبُة ِمْن نتائج، ثمَّ ناِق�ْسُهْم يف اإمكانّيِة َدْمِج بع�ِص الأمثلِة يف  ¦ اأَِعْد تلخي�َص ما ت��سّ

جماٍل واحد. )�َسمِّ املجال(



23

عّي الن�ضاُط )3(: اأهمية العمل التَّطوُّ

الوقت: )10 دقائق( 
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يِف ا�ستنتاِج اأهمّيِة العمِل التَّط�ُّعّي.

التعليماُت:

ق�ّسِم الطلبَة جمم�عات. ¦

ِع نف�ِسِه ِمْن  ¦ اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة التفكرَي يف فائدِة العمِل التَّط�ُّعيِّ التي تنعك�ُص على املُتط�ِّ
ِجهة، وعلى الأفراِد واملجتمِع ِمْن ِجهٍة ثانية.

َن على ورقٍة بي�ساَء فائدًة واحدًة ِمْن ف�ائِد العمِل التَّط�ُّعيِّ التي  ¦ اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة اأْن ُتَدوِّ
ِع نف�ِسه، وفائدًة اأخرى تنعك�ُص على الأفراِد واملجتمع، ثمَّ تثبيَتها على جداِر  تنعك�ُص على املُتط�ِّ

ّف. ال�سَّ

ْه اإىل اأوراِق املجم�عات، ثمَّ اقراأ كلَّ فكرة، وناق�ْسها ِمْن َثمَّ َمَع الطلبة. ¦ ت�جَّ

ِ اآتيًا. ¦ ندوِق املَُبنيَّ ْفها َح�َسَب ال�سُّ َل الطلبُة اإليها، ثمَّ �سنِّ خّل�صِ الّنتائَج التي ت��سّ

جمالت العمل التطوعي:
املجالُت الطبّيُة وال�سحّية.( 1

اخلدماُت الجتماعّيُة والرتفيهّية.( 2

الّريا�سُة وال�ّسباب.( 3

نِّ ( 4 خدمُة الفقراِء والأيتاِم وِكباِر ال�سِّ
ة. وذوي الحتياجاِت اخلا�سّ

التعليُم والتدريُب ون�سُر الثقافة.( 5

اإغاثُة املُت�سّرريَن ِمَن الك�ارِث ( 6
ولجئي احُلروب.

املحافظُة على البيئة.( 7

الدرا�ساُت العلمّية.( 8
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فكرُة م�ضروع
ْمُهْم جمم�عاٍت بحيث تعمل كل جمم�عة  �َص الطلبِة لفكرِة العمِل التَّط�ُِّعّي، َفَق�سِّ مُّ اإذا لحظَت حَتَ
َمَع احِلر�ِص  احَلّي،  يِف  اأو  يِف املدر�سِة  الدرا�سيِّ  الف�سِل  تنفيِذ فكرِة عمٍل تط�ُّعيٍّ خالَل  على 
ها على ل�حِة الإعالناِت املدر�سّية. وهنا، باإمكاِنَك مكافاأُة  َ�ِر ِلعر�سِ على ت�ثيِق هذا العمِل بال�سُّ

عنَي با تراُه منا�سًبا. الطلبِة املَُتَط�ِّ

عّي: اأهمّيُة العمِل التَّطوُّ
ِل امل�س�ؤوليِة وامل�ساركة.( 1 تعزيُز �سع�ِر الفرِد بالنتماِء وحتمُّ

املله�ف، ( 2 واإغاثِة  العطاِء،  مثل:  ِمْن  ال�ّسباب،  جمه�ِر  لدى  احلميدِة  الأخالِق  تر�سيُخ 
ّية. دِق يِف الق�ِل والعمِل والنِّ والتكافِل، ونبِذ الأنانّيِة والفردّية، والّنزاهِة، وال�سّ

احرتاُم الإن�ساِن وخدمُتُه ِمْن غرِي تفريٍق بنَي جن�ٍص اأْو ِعْرٍق اأْو ديٍن اأْو ُلغة.( 3

عالُج ال�ّسل�كاِت ال�سلبّية، ِمْن مثل: العدوانّيِة، والالمبالة. ف�ساًل عِن الإ�سهاِم يف عالِج ( 4
الكاآبِة والقلِق واخلجل.

تعلُُّم مهاراِت احلياِة املُتعّلقِة بتط�يِر �سخ�سّيِة الفرد، ِمْن مثل: القيادِة، والعمِل اجلماعّي، ( 5
والتخطيِط.

ِة على امل�سالِح العاّمة؛ ُبْغَيَة تعزيِز ( 6 تط�يُر م�سريِة املجتمع، وجتنُُّب تقدمِي امل�سالِح اخلا�سّ
مفه�ِم امل�ساركِة املجتمعّية.

ك�سُب الأجِر والث�اِب ِمَن اهلِل َعزَّ َوَجّل؛ ِلقاَء اأداِء الأعماِل التَّط�ُّعّية.( 7
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عّدْد ثالًثا ِمْن ف�ائِد العمِل التَّط�ُّعّي.( 1
ِل امل�س�ؤولّيِة وامل�ساركة.-   تعزيُز �سع�ِر الفرِد بالنتماِء وحتمُّ
تر�سيُخ الأخالِق احلميدِة لدى جمه�ِر ال�ّسباب.-  
ل�كاِت ال�سلبّية، ِمْن مثل: العدوانّيِة، والالمبالة. ف�ساًل عِن الإ�سهاِم يف عالِج -   عالُج ال�سُّ

الكاآبِة والقلِق واخلجل. 

عّلْل �سبَب ت�سميِة الأعماِل التَّط�ُّعّيِة بهذا ال�سم.( 2
�ُسّميْت بالتَّط�ُّعّيِة لأنَّ الفرَد ي�ؤّديها ط�اعيًة ِمْن غرِي اإجبار.

فِّ داخَل املدر�سِة اأْو خارَجها، وا�سرْح ( 3 فّكْر يف طريقٍة لعمٍل تط�ُّعيٍّ ت�ؤّديِه وزمالوؤَك يِف ال�سَّ
خط�اِته.

ف�ِف وال�ّساحات.-   ت�سكيُل فريٍق للنظافِة املدر�سّية، يعتني بنظافِة ال�سّ
تخ�سي�ُص ي�ٍم اأْو اأكرَث يف رم�ساَن لالإفطاِر اجلماعّي، بحيُث ُيح�سُر الطلبُة الطعاَم ِمْن -  

مناِزِلِهْم بالتعاوِن َمَع اأهِلِهم، ثمَّ ُيدعى اإليِه الفقراُء ِمَن الطلبِة اأْو ِمَن احَلّي.

اأ�ضئلُة الدر�س ِ
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

1 . 
يلتزم بتنفيذ الن�ساط كما حدد يف 

التعليمات: ب�سكل فردي اأو يف ثنائيات 
اأو �سمن جم�عة.

2 . 
ي�ستخدم امل�سطلحات واملفاهيم 

املتخ�س�سة يف الدر�ص.

يتبادل املعل�مات مع زمالئه. . 3

يت�ا�سل مع الآخرين باإيجابية. . 4

يظهر جدية يف العمل. . 5

يلتزم بدوره يف املجم�عة. . 6

يلتزم بال�قت املحدد للن�ساط. . 7

ُة بالعمِل على اأن�شطِة الدر�ص:( 1 اأداُة التقومِي اخلا�شّ

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر َعَدِدّي  
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

يعرُف مفه�َم الأعماِل املاأج�رة. . 1

يعرُف مفه�َم الأعماِل غرِي املاأج�رة. . 2

3 . 
ميّيُز الأعماَل املاأج�رَة ِمَن الأعماِل 

غرِي املاأج�رة.

4 . 
يربُط مفه�َم الأجِر بالأعماِل 

التَّط�ُّعّية.

يعرُف مفه�َم العمِل التَّط�ُّعّي. . 5

يحّدُد جمالِت العمِل التَّط�ُّعّي. . 6

7 . 
ي�ستنتُج ف�ائَد العمِل التَّط�ُّعيِّ يف 

خدمِة املجتمع.

ِة بالدر�ص: ُة ِبنتاجاِت التَّعلُِّم اخلا�شّ اأداُة التقومِي اخلا�شّ  )2

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر  



28

الدر�ُس الثالُث
عملي يِف املُ�ضتقبل

ا يف حياِتِه املُ�ستقبلّية، فطبيعُة  ُيَعدُّ اّتخاُذ الطالِب قراَر حتديِد م�ساِرِه التعليميِّ قرارًا مف�سليًّا ومهمًّ
العمِل الذي �سي�ؤّديِه م�ستقباًل ترتبُط ارتباًطا وثيًقا بهذا القرار؛ اإذ اإنَّ العمَل املُ�ستقبليَّ يتطّلُب يِف 
على  ي�ؤّديِه  بحيُث  فيه،  النخراِط  ِمَن  �ساحَبُه  ُن  كِّ مُيَ ا  �سً ُمتخ�سّ تدريًبا  اأو  علمّيًة  �سهادًة  العادِة 
َته. وعليِه، فاإنَّ ال�سخ�َص اإْن اأَحبَّ َعَمَلُه ورغَب فيِه اأتقَنه؛ وبذا �سيك�ُن  نحٍ� ُمْتَقٍن ي�سمُن ا�ستمراريَّ

�سعيًدا با اأجنَز ورا�سًيا عّما اأّدى، َوِخالُف ذلَك �ستك�ُن النتائُج �سّيئًة والع�اقُب َوخيمة.

وملّا كانْت ن�سيحُة الكباِر مفيدًة اأحياًنا، فاإنَّ اأهَل الطالِب واأقاِرَبُه قد ي�ؤّثروَن يف اأحياٍن اأخرى يف 
قراِرِه املتعّلِق بتحديِد َعَمِلِه املُ�ستقبلّي؛ فالطبيُب يريُد لبِنِه اأْن يك�َن طبيًبا، واملهند�ُص يرغُب يف اأْن 
ي�سبَح ابُنُه مهند�ًسا، وهكذا دواَلْيك. وبذا، ُيْجرَبُ الطالُب على �سيٍء ل يتنا�سُب واإمكاناِتِه وقدراِتِه 
وطبيعِة �سخ�سّيته، ّما ي�ؤّدي اإىل حدوِث م�سكالٍت كثرية؛ لذا يجب اأْن تك�َن واعًيا بذاِتَك اأوًل، 
وبتطّلباِت الأعماِل املختلفِة ثانًيا، بحيُث ت�ازُن بيَنها ُبْغَيَة حتديِد العمِل الذي ينا�ِسُبك، وهذا ما 

�سنحاوُل اإجناَزُه يف هذا الدر�ص.

ِنتاجات التعلُّم اخلا�سة بالدر�ص:
يت�ّقُع ِمَن الطالِب بعَد نهايِة الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على:

حتديِد اإمكاناِتِه َوَرغباِتِه الالزمِة لعمِلِه املُ�ستقبلّي. ¦

ِف ُمتطّلباِت الأعماِل املختلفة. ¦ تعرُّ

حتديِد العمِل املنا�سِب له. ¦

املواد املطلوبةاأ�شاليب التدري�صامل�شطلحات العلمية

التعلم بالن�ساط، العمل العمل املُ�ستقبلي
ورقة عملاجلماعي

ال�قت: )45( دقيقة

الوقت:)٥ دقائق( 
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الن�ضاُط )3(: تعّرْف اإىل ذاِتك

 ) الوقت: )2٥دقيقًةَ
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يف حتديِد اإمكاناِتِه َوَرغباِتِه الالزمِة ِلَعَمِلِه املُ�ستقبلّي.

التعليمات:

اطلْب اإىل كلِّ طالٍب الّنظَر يِف ورقِة العمل )1-1(: تعّرْف اإىل ذاِتك ِمْن كتاِبِه، التي حتت�ي  ¦
َوُمي�ٍل  َرَغباٍت  ِمْن  الطالُب  ما ميِلُكُه  بنَي  الّربِط  اإىل  ت�سعى  التي  الأ�سئلِة  ِمَن  على جمم�عٍة 

َوَمهاراٍت ِمْن ِجهة، واأ�سماِء بع�ِص الأعمال ِمْن ِجهٍة ثانية. 

ْح للطلبِة اأنَّ ورقَة العمِل حتت�ي على جمم�عٍة ِمَن الأ�سئلة، التي ت�سعى اإىل الّربِط بنَي ما  ¦ و�سّ
ميِلُكُه الطالُب ِمْن َرَغباٍت َوُمي�ٍل َوَمهاراٍت ِمْن ِجهة، واأ�سماِء بع�ِص الأعمال ِمْن ِجهٍة ثانية.

اإليِه مهّمًة  ¦ اإذا ما كانْت بالن�سبِة  َكلِِّف الطالَب قراءَة كلِّ ِفقرٍة مرتبطٍة بال�ّس�ؤال، ثمَّ حتديَد 
َلُه حينئٍذ  اأْو مهّمًة فينبغي  ا  اإّنها مهّمًة جدًّ اإجاَبُتُه  فاإْن كانْت  اأْو غرَي مهّمة،  اأْو مهّمة،  ا،  جدًّ
ُوجهِة  ِمْن  ينا�ِسُبُه  قد  الذي  العمِل  ا�ْسِم  دائرٍة ح�َل  ر�سُم  ثمَّ  املقرتحة،  الأعماِل  اإىل  الّنظُر 
كلِّ  َعْن  اإجاباِتِه  ِمْن  النتهاِء  وبعَد  جميِعها.  والفقراِت  كلِّها  الأ�سئلِة  يِف  يفعُل  وهكذا  نظِره، 
ورقِة  اأ�سفَل  دائرًة  ح�َلها  ر�سَم  التي  الأعماِل  اأ�سماِء  تلخي�ُص  اإليِه  ُيطلُب  الِفقراِت جميِعها، 

العمل، ثمَّ الإجابُة عِن ال�س�ؤاِل الأخرِي املتعّلِق باأكرِث ثالثِة اأعماٍل منا�سبٍة له.

التي  ¦ الثالثِة  الأعماِل  اأ�سماِء  كتابَة  ثمَّ  بي�ساء،  ورقٍة  على  ا�ْسِمِه  كتابَة  طالٍب  كلِّ  اإىل  اطلْب 
ّف. اختاَرها ِلنف�ِسِه بناًء على اإجابِة ال�ّس�ؤاِل الأخري، وتثبيَتها ِمْن َثمَّ على حائِط ال�سَّ

َح�َسَب  ¦ جمم�عاٍت  يف  اجلل��َص  اإليِهُم  اطلْب  ثمَّ  الطلبة،  ُلها  ُيَف�سّ التي  الأعماِل  بقراءِة  ابداأ 
لِة َلَدْيِهم؛ متهيًدا للّن�ساِط التايل. تقارِب الأعماِل املَُف�سّ
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ورقة عمل )1-1(: تعرف اإىل ذاتك
اقراأ الفقراِت الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة املتعّلقِة بها، ب��سِع اإ�سارِة )û( مقابَل ما ينا�سُب الفقرَة ِمْن 

ا، اأْو غرَي مهّم. ا، اأْو مهمًّ ا جدًّ حيُث اإنَّ ما فيها ُيَعّد بالن�سبِة اإليَك مهمًّ
ا"، فانظْر اإىل الأعماِل املُقابلِة  ا، اأْو مهمًّ ا جدًّ اإذا كانْت اإجابُتَك "اإنَّ مت�ى الفقرِة ُيَعدُّ بالن�سبِة اإيلَّ مهمًّ

للفقرة، ثمَّ اْر�ُسْم دائرًة على ا�ْسِم العمِل الذي قد يك�ُن ِمْن ُوجهِة نظِرَك ُمنا�سًبا لك.

مهم الفقرةرقم
 غري  مهمجداً

الأعمال املقرتحةمهم

مندوُب مبيعات، ُمر�سٌد �سياحّي، فيِه تنّقٌل ِمْن مكاٍن لآخَر1
حفّي، ُمرا�سٌل تلفازّي، ... �سُ

�سكرتري، ُمّلٌل اإح�سائّي، داخَل املكتب 2
ربّي،..  ُمدخل بيانات، ُمّلٌل َمْ

ُمربمج، ُما�سب، ر�ّسام، �سائُغ العمُل يف َج�ٍّ هادئ3
جم�هرات، ...

العمُل يف ج�ٍّ �ساخب 4
�سائُق اآلّياٍت ثقيلة، �سائُق 

حافالٍت �سياحّية، حّداد،جندّي، 
... ، َرُجُل دفاٍع َمَديِنّ

ماٍم، معّلم، ُما�سب، ...يرّكُز اأكرَث على الّتحّدي العقلّي5

لعٌب ريا�سّي، جّنار، حّداد، يرّكُز اأكرَث على الّتحدي البديّن6
... ، جّزار، مزارع، ِحَريِفّ

ِل لدّي؟ ال�شوؤال الأول: ما طبيعُة العمِل املَُف�شّ
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مهم الفقرةرقم
 غري  مهمجداً

الأعمال املقرتحةمهم

اأميل للعمل وحدي بعيدًا عن النا�ص1
جُمّهُز عد�ساٍت ونظارات، �سائُغ 

جم�هرات، ُم�سّمُم اأزياء، 
ُمرتجم، ر�ّسام، ...

اأميل للعمل امل�ستقل مع القليل من 2
املراقبة

ّي، ُم�سّمم، م�ؤّلُف  رَبِ مّلٌل َمْ
روايات، ...

اأميل للعمل الذي ي�سمح يل 3
بالتفاو�ص مع الآخرين واإقناعهم

ُماٍم، معّلم، مندوُب مبيعات، 
ُم�سّ�ق، ...

لعٌب ريا�سّي، و�سيٌط مايّل، اأميل لعمل فيه مناف�سة مع الآخرين4
�ِسم�ساٌر عقارّي، ...

اإعالمّي، جامُع بيانات، جُمري اأميل للعمل مع املجتمع5
مقابالت، ...

اأميل للعمل الذي فيه تفاعل مع 6
زمالئي

اأعماُل  مّثل،  طبيب،  ُمّر�ص، 
البن�ك - ُم�سّمُم م�اقَع اإنرتنت، 

...

ُلها يِف التَّعاُمِل َمَع الّنا�ص؟ ال�شوؤال الثاين: ما الطريقُة التي اأَُف�شّ

ِل لدّي؟ ال�شوؤال الثالث: ما منُط العمِل املَُف�شّ

مهم الفقرةرقم
 غري  مهمجداً

الأعمال املقرتحةمهم

عمٍل 1 �ساعاِت  �سمَن  مت�ا�سٌل  عمٌل 
ال�ظائُف الثابتُة باأن�اعها، ...ُمّددٍة وجدوٍل معروف

تت�ساَبُه 2 روتينّيٌة  عمٍل  م�اقُف  فيِه 
ي�ميًّا

ُم�سّجُل ح�سابات، ُم�سيف، 
ُمدخُل بيانات، كاتُب �سادٍر 

ووارد، مديُر م�ست�دع، خّباز، ...

ي�سمُح يل با�ستخداِم اإبداعي وابتكاِر 3
طرائَق جديدٍة للعمل

ُمّلُل نظٍم اإدارّية، ر�ّسام، 
ار، حّداد، ... ، جَنّ َنّحات، ِحَريِفّ

الأعماُل احُلّرُة على نحٍ� عاّم، غرُي ُمّدٍد ب�قٍت اإلزامّي4
...
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ال�شوؤال اخلام�ص: اكتِب اأ�شماء الأعماَل التي َر�َشْمَت حوَلها دائرًة يف اأثناِء اإجابِتَك َعِن الأ�شئلة.

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

وؤاُل ال�شاد�ص: ِمْن ُوْجَهِة نظِرك، ما اأف�شُل ثلثِة اأعماٍل منا�شبٍة لك؟ ال�شُّ

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ال�شوؤال الرابع: ملاذا اأريُد العمل؟

مهم الفقرةرقم
 غري  مهمجداً

الأعمال املقرتحةمهم

لأح�سَل على اأكرِب قدٍر مكٍن ِمَن 1
املال

الّتجارة، ال�ستثمار، الب�ر�سة، 
...

معّلم، طبيب، مّر�ص، ُمر�سٌد مل�ساعدِة الآخرين2
اجتماعّي، ...

لأمار�َص ه�اياتي3
لعٌب ريا�سّي، ر�ّسام، َنّحات، 

 ، ُمّثل، ُمر�سٌد �سياحّي، ِحَريِفّ
...

لأ�سَل اإىل من�سٍب عاٍل يِف الدولة4
ماٍم، خبرٌي بال�س�ؤوِن 

ال�سيا�سّية، خبرٌي بال�س�ؤوِن 
الجتماعّية، ...
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الن�ضاُط )2(: تعرف على عملك

 ) الوقت: )1٥دقيقًةَ
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يف حتديِد العمِل الذي ينا�ِسُبه

التعليماُت:

َعْت يِف الن�ساِط )1( ال�ّسابق، حتديَد اأ�سماِء ثالثِة اأعماٍل  ¦ اطلْب اإىل جمم�عاِت الطلبِة التي ُوزِّ
منا�سبٍة لهم.

ُنَقِطيًّا على  ¦ ها  ِمَن الأعماِل الثالثة، ثمَّ تلخي�سُ مناق�سُة �سفاِت ال�سخ�صِ املنا�سِب لكلِّ عمٍل 
ّدٍد للعمِل اأْم  ورقة، ثمَّ مناق�سُة ُمتطّلباِت العمِل نف�ِسِه ِمْن حيُث اإّنُه يتطّلُب التزاًما ب�قٍت َمَ
َك خاِرَجه؟ وهكذا.  ل، ويتطّلُب �سهادًة علمّيًة اأْم تدريًبا، ويتطّلُب املُك�َث يِف املكتِب اأِم التحرُّ

َنِة يف ورقِة العمِل ال�ّسابقة( مَّ )وّجِه الطلبَة لالإفادِة ِمَن الِفقراِت املَُت�سَ

اطلْب اإىل الطلبِة عر�َص نتائِج عمِلِهْم اأماَم زمالِئِهم. ¦

اطرِح ال�ّس�ؤال: َمْن منُكْم َيرى نَف�ُسه يف هذا العمل؟ ¦

اطلْب اإىل الطلبِة الع�دَة اإىل ورقِة الأعماِل املنا�سبِة لكلِّ واحٍد منُهم، التي ُكِتَبْت فيها اأعماُلُه  ¦
لة، ثمَّ اإجراَء اأيِّ تعديٍل عليها بعَد عمِلِه على الن�ساِط الثاين، اإْن كاَن يرغُب يف ذلك،  املَُف�سّ

ومناق�سَة اأ�سباِب هذا الّتعديل.
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اأخرًيا، اخُتِم الن�ساَط بناق�سة الطلبة بالعبارات الآتية: ¦

حاوْل دائًما املطابقَة بنَي العمِل الذي تختاُرُه لنف�ِسَك وما متِلُك ِمْن قدراٍت َوَرَغباٍت َوِقَيم.-  

تتغرّيُ -   قد  الي�َم  لَك  منا�سًبا  الذي جتُدُه  فالعمُل  َوُمت�سارع؛  ُمتغرّيٌ  الآَن  العامَلَ  اأنَّ  لحْظ 
ُمتطّلباُتُه في�سبَح غرَي منا�سٍب لَك ُم�ستقباًل.

َثمَّ -   َوِمْن  ورغباِتنا،  واهتماماِتنا  طم�حاِتنا  كلَّ  يلّبي  واحٌد  عمٌل  عامٍّ  نحٍ�  على  ي�جُد  ل 
ينبغي لنا امل�ازنُة بنَي ما نرغُب فيِه وما ميكُن احُل�س�ُل عليه.

؛ ِلَكْي ُتْبِدَع.-   اعمل ما حتُبّ
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اأ�ضئلُة الدر�س ِ
اأكتب كلمة )نعم( اأمام العبارة التي جتدها �سحيحة وكلمة )ل( اأمام العبارة التي جتدها ( 1

غري �سحيحة فيما يتعلق بقرار اختيارك للعمل امل�ستقبلي:
) َنعم ( يجب دائمًا املطابقة بني عملي امل�ستقبلي وقدراتي واإمكاناتي ورغباتي.

) َنعم ( فيما يتعلق بقرار عملي امل�ستقبلي يجب امل�ازنة بني ما اأريد وما يريد الأهل.
) ل ( بالرغم من اأين ل اأميل لدرا�سة العل�م والكيمياء �ساأعمل �سيدليًا لأن اأبي �سيديل.

ْل يف ما ياأتي بخطٍّ بنَي العمِل واإحدى خ�سائ�صِ عاِمِله:( 2 �سِ

هْل جتُد نف�َسَك يف وظيفٍة معّينٍة اأْم يف عمٍل ُحّر؟ اكتْب فقرًة ل تزيُد على خم�سِة اأ�سطٍر ُتبنّيُ ( 3
فيها �سبَب اختياِرك.

-----------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------  

العملخ�شائ�ص العامل
م�ست�ساٌر �سيا�سّيدافعي للعمل ه� م�ساعدة الآخرين
طبيٌباأميل للعمل وحدي بعيدًا عن النا�ص

جتهيُز العد�ساِت والّنظاراِت اأميل لعمل فيه مناف�سة مع الآخرين
الطبّية

و�سيٌط مايّلدافعي للعمل اأن اأ�سل ملن�سب عاٍل يف الدولة
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

يلتزم بتطبيق تعليمات الن�ساط. . 1

2 . 
يجيب عن اأ�سئلة الختبار ب��س�عية 

وجدية.

يت�ا�سل مع الآخرين باإيجابية.   . 3

يعرب عن اآرائه بحرية. . 4

يحرتم وجهة نظر الآخرين. . 5

6 . 
يقدم الدعم وامل�ساندة لأع�ساء 

الفريق.

يلتزم بق�اعد العمل يف املجم�عات. . 7

ُة بالعمِل على اأن�شطِة الدر�ص:( 1 اأداُة التقومِي اخلا�شّ

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

1 . 
ُيَحّدُد اإمكاناِتِه الالزمَة لعمِلِه 

املُ�ستقبلّي.

2 . 
ُيَحّدُد رغبَتُه يِف العمِل الذي �سي�ؤّديِه 

ُم�ستقباًل.

ي�ستنتُج ُمتطّلباِت الأعماِل املختلفة. . 3

ي�ازُن بنَي اإمكاناِتِه ورغباِته. . 4

5 . 
ُيَحّدُد العمَل املنا�سَب َلُه ُم�ستقباًل 

�سمَن اإمكاناِتِه ورغباِته.

ِة بالدر�ص: ُة ِبنتاجاِت التَّعلُِّم اخلا�شّ اأداُة التقومِي اخلا�شّ  )2

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر  
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الدر�ُس الّرابُع
مهارُة الّت�ضاُل

اأْت  َتَهيَّ َوَرَغباِتَك َوُمي�ِلك، كما  اأُتيحْت لَك يِف الدر�ِص ال�ّسابِق فر�سُة اكت�ساِف ذاِتَك و�سخ�سّيِتَك 
ِف مدى مالَءَمِتها ملتطّلباِت وظيفِة اأحالِمَك اأو عمِلَك اخلا�ّص. ولكْن، َكْي حت�سَل  لَك فر�سُة تعرُّ
ها مهارُة الّت�ساِل  على العمِل الذي ترغُب فيِه فاأنِت بحاجٍة اإىل العديِد ِمَن املهارات، التي ِمْن اأهمِّ
ِث وال�ستماِع يجعُلَك قادًرا على الّت�ا�سِل َمَع الآخرين،  َمَع الآخرين، ولعلَّ امتالَكَك مهارتي التحدُّ

َل الأوَل لنيِل مكاٍن لَك يف �س�ِق العمل. وقادًرا على اإقناِعِهْم ِبا متِلُكُه ِمْن قدراٍت جتعُلَك امل�ؤهَّ
ما  ُم�ؤّهاًل ملعرفِة  َكْي ت�سبَح  َتها؛  اأهميَّ َوَتْعَلُم  الّت�سال،  الدر�ِص مهارةَ  ُف يف هذا  ف�ستتعرَّ وعليه، 

ِل َمَع الآخريَن على نحٍ� جّيد. َيْلَزُمَك للّت�ا�سُ

ِنتاجات التعلُّم اخلا�سة بالدر�ص:
يت�ّقُع ِمَن الطالِب بعَد نهايِة الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على:

تعريِف عملّيِة الّت�سال. ¦
ِف عنا�سِر عملّيِة الّت�سال. ¦ تعرُّ
متييِز اأن�اِع الت�س�ي�ِص املختلفِة يف عملّيِة الّت�سال. ¦
ا�ستنتاِج اأهمّيِة مهارتي التحّدِث وال�ستماع. ¦
ا�ستنتاِج مهاراِت التحّدِث وال�ستماع. ¦

املواد املطلوبةاأ�شاليب التدري�صامل�شطلحات العلمية

الت�سال، املر�سل، املُ�ستقبل، 
قناة الت�سال، بيئة الت�سال، 

التغذية الراجعة، الر�سالة، 
الت�س�ي�ص.

التعلم بالن�ساط، املناق�سة 
ورق اأبي�ص A4، األ�ان، اأقالمواحل�ار، املناظرة.

ال�قت:)90( دقيقة

الوقت:)10 دقائق( 
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الن�ضاُط )1(: فلرن�ضم معًا

 ) الوقت: )1٥دقيقًةَ
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يِف ا�ستنتاِج اأهمّيِة عمليِة الّت�سال.

التعليماُت:

وّزْع على كلِّ طالٍب ورقًة بي�ساء، ثمَّ اطلْب اإليِهْم َر�ْسَم �َسْكٍل ُمعنّيٍ بناًء على التعليماِت التي  ¦
�ستعطيُهْم اإّياها.

ِه الطلبَة اإىل منِع الأ�سئلِة وال�ستف�ساراِت يف اأثناِء عملّيِة الّر�سم. ¦ َنبِّ
ا. ¦ اأّكْد للطلبِة اأنَّ العمَل �سيك�ُن فرديًّ
اقراأ على الطلبِة جمم�عَة الّتعليماِت اأدناه: ¦

ار�سم قطعة م�ستقيمة متثل خًطا اأفقًيا يف منت�سف ال�سفحة بط�ل 15�سم تقريًبا.-  
من نقطتي بداية ونهاية اخلط الأفقي، ار�سم قطعتني م�ستقيمتني مت�ساويتني يف الط�ل -  

ومتعاك�ستني يف امليالن بقدار 45 درجة تفريًبا وبن�سف ط�ل اخلط الأفقي تقريًبا.
و�سل بني نهايتي اخلطني املائلني بخط اأفقي.-  
من منت�سف اخلط الأفقي الأول اأر�سم خًطا عام�دًيا عليه وبنف�ص ط�له.-  
اجعل الن�سف الأعلى من اخلط العام�دي �سلًعا ملثلث مت�ساوي الأ�سالع تقريًبا، وراأ�سه -  

متجه نح� الي�سار.
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بعَد النتهاِء ِمْن قراءِة الّتعليمات، اطلْب اإىل كلِّ طالٍب رفَع ال�رقِة اإىل اأعلى، ثمَّ ا�ساأْلُهم: هْل  ¦
�س�ماُت جميُعها؟ )يت�ّقُع اأْن تك�َن اإجاباُتُهْم بالّنفي(. ت�ساَبَهِت الرُّ

اطلْب اإىل الطلبِة اإعادَة الّر�سِم على اجلهِة الّثانيِة ِمَن ال�رقة، َمَع ال�ّسماِح بالأ�سئلِة وال�ستف�ساراِت  ¦
ْهُهْم ل�سرورِة النتباِه اإىل الإ�ساراِت اجل�سدية التي �ست�ؤّديها مل�ساعدِتِهْم على  يف هذِه املّرة، ثمَّ َنبِّ
اأْن تر�سَم اخلطَّ املطل�َب َر�ْسُمُه ِمْن ِقبل الطلبِة باإ�سارٍة ِمْن  َوَفْهِم الّتعليمات، ِمْن مثِل  الّر�سم، 

ا اأْم مائاًل اأْم ... . ُح فيها اجّتاَهُه، اأَاأُُفِقيًّا كاَن اأْم عم�ديًّ اإ�سبِع َيِدَك ت��سِّ

اإىل  ¦ ا�ستمْع  ثمَّ  بها،  ير�سم�ا  اأْن  يجُب  التي  الطريقِة  اإىل  بيدَك  ْر  اأ�سِّ ثمَّ  التعليمات،  قراءَة  اأعْد 
ا�ستف�ساراِتِهم، واأجْب ِمْن َثمَّ عنها.

بعَد النتهاء ِمْن قراءِة التعليمات، اطلْب اإىل كلِّ طالٍب رفَع ال�رقِة اإىل اأعلى، ثمَّ ا�ساأْلُهم: هْل  ¦
�س�ماُت جميُعها يف هذِه املّرة؟ )يت�ّقُع اأْن ُيجيب�ا بـِ "َنعم"( ت�ساَبَهِت الرُّ

اطرِح الأ�سئلَة الآتية: ¦
�س�ماِت مت�سابهٌة هذِه املّرة؟-   ملاذا كانْت معظُم الرُّ
هْل كانِت الّتعليماُت اأو�سَح عندما قراأها املعّلُم اأّوَل مّرٍة ُم�سرتًطا عدَم ال�ّسماِح بالأ�سئلة، اأْم يِف -  

املّرِة الّثانيِة مَلّا كانِت الأ�سئلُة م�سم�حة؟
َمها املعّلُم يف فهِم الّتعليمات؟-   هْل �ساعَدِت احلركاُت والإ�ساراُت التي قدَّ

ناق�ِص الطلبَة يف اإجاباِتِهم، ورّكْز ُهنا على اأنَّ لعمليِة الت�ساِل التي مّتْت اأثًرا كبرًيا يف فهِم الطلبِة  ¦
)املُ�ستقبلني( لتعليماِت )الّر�سالة( املعّلِم )املُر�سل(.

اطلْب اإىل الطلبِة اقرتاَح تعريٍف لعمليِة الّت�سال، ثمَّ ا�ستمْع لإجاباِتِهم، واكتْب ِمْن َثمَّ الّتعريَف  ¦
اأدناُه على ال�سّب�رة.

الّت�ضاُل 
ُهَ� عملّيُة نقِل الّر�سائِل وتف�سرِيها بنَي �سخ�سنِي اأْو اأكرث، على نحٍ� يحّقُق الهدَف املن�س�د.
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لالّت�ضاِل �ضكالِن رئي�ضان، ُهما:
الّت�ساُل اللفظّي: َوُهَ� نقُل الأفكاِر واملعاين اإىل الآخريَن ِب��ساطِة الكلماِت والّرم�ِز والألفاظ، ( 1

�س�اًء اأمنط�قًة كانْت اأْم مكت�بة.

اإمياءاِت اجل�سِم ( 2 َعْن طريِق  الآخريَن  اإىل  واملعاين  الأفكاِر  نقُل  َوُهَ�  اللفظّي:  الّت�ساُل غرُي 
والإ�سارات.

اإي�ساِل  يف  اللفظيِّ  نظرِيِه  ِمْن  اأق�ى  اللفظيَّ  غرَي  الّت�ساَل  اأنَّ  اإىل  والّدرا�ساُت  الأبحاُث  ت�سرُي 
املعاين والأفكاِر املُراِد اإي�ساُلها.

الن�ضاُط )2(: عنا�ضُر عملّيِة الّت�ضال

 ) الوقت: )20 دقيقًةَ
الهدف:  

تعريُف الطالِب بعنا�سِر عملّيِة الّت�سال.

التعليماُت:

عملّيِة  ¦ عنا�سُر   :)2-1( ال�ّسكِل  يِف  الّنظَر  منها  كلٍّ  اإىل  اطلْب  ثمَّ  جمم�عات،  الطلبَة  ق�ّسِم 
الّت�سال، امل�ج�ِد يِف كتاِب الطالب.

اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة ال�ستعانَة بال�ّسكِل يف حتديِد عنا�سِر عملّيِة الّت�سال. ¦
اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة مناق�سَة ال�ّس�ؤاِل الآتي: لْ� كاَن هناَك ت�س�ي�ٌص يف بيئِة الّت�سال، فماذا  ¦

�سيحدُث للُمر�سِل والّر�سالِة واملُ�ستقبل؟ َمَع ِذْكِر اأمثلٍة على الت�س�ي�ص.
ا�ستمْع اإىل اإجاباِت الطلبة.      ¦
ْن على الل�ح عنا�سَر عملّيِة الّت�سال. ¦ َدوِّ
ناق�ِص الطلبَة يِف الأمثلِة التي َذَكروها، املتعّلقِة بالت�س�ي�ِص واأثِرِه يف عملّيِة الّت�سال. ¦
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ال�سكُل )1-2(: عنا�سر عملية الت�سال

عنا�ضُر عملّيِة الّت�ضال:
املُر�سُل: ُهَ� َمْن ير�سُل الّر�سالة. ¦

اأْو  ¦ اجّتاهاٍت  اأْو  اأفكاٍر  اأْو  اآراٍء  اأْو  ِمْن معل�ماٍت  املُ�ستقِبِل  اإىل  اإي�ساَلُه  املُر�سُل  يريُد  ما  الّر�سالُة: 
م�ساعر.

قناُة الّت�سال: ِهَي ال��سيلُة التي مترُّ خاللَها الّر�سالُة ِمَن املُر�سِل اإىل املُ�ستقِبل، وتتمّثُل يف قن�اِت  ¦
ح�ا�صِّ الإن�ساِن الرئي�سة )ال�سمع، والب�سر، وال�ّسع�ر/ الإح�سا�ص(، وال��سائِل التقليدّيِة واحلديثِة 

املُتاحِة اأماَم املُر�سل، ِمْن مثل: الهاتف، والربيد، والّتلفاز، والإنرتنت، و... .

املُ�ستقِبُل: َمْن ي�ستقبُل الّر�سالَة َوَيُفكُّ رم�َزها ويفهُمها. ¦

ُه عليها. وُهنا ي�سبُح املُ�ستقِبُل ُمر�ساًل واملُر�ِسُل  ¦ التغذيُة الّراجعة: ا�ستجابُة املُ�ستقِبِل للّر�سالة، وردُّ
ُم�ستقِباًل.

بيئة الّت�سال: ِهَي البيئُة التي حتدُث فيها عملّيُة الّت�سال، ويجُب اأْن تك�َن خاليًة ِمَن الّت�س�ي�ِص  ¦
َل الّر�سالُة اإىل املُ�ستقِبِل كما يريُدها املُر�ِسل.  َكْي َت�سِ

ا�شتجابةقناة الإت�شالالهدف

تغذية راجعة

امل�شتقبل الر�شالة املر�شل

بيئة
الإت�شال
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ودّقِته،  الّت�شاِل  فاعلّيِة  تقليُل  عنُه  وينُجُم  الّت�شال،  عملّيِة  يف  يتدّخُل  عامٌل  الت�ضوي�ُس:هَو 
اأْو  ُر املُ�شتقِبُل الّر�شالَة بطريقٍة مغلوطة، وقد يوؤّدي الت�شوي�ُص اإىل تعطيِل الّر�شالِة  بحيُث يف�شِّ

اإعاقِة و�شوِلها.

اأنواُع الت�شوي�ص:

اأِو املُ�ستقِبِل النف�سّية )الفرح، الغ�سب، احلزن، القلق، ( 1 ت�شوي�ٌص نف�شّي: مرتبٌط بحالِة املُر�ِسِل 
اخل�ف، ...(

د، العط�ص، اجل�ع، ( 2 ت�شوي�ٌص ج�شدّي: مرتبٌط بحالِة املُر�ِسِل اأِو املُ�ستقِبِل اجل�سدّية )احلّر، الرَبْ
املر�ص، ...(

ت�شوي�ٌص لفظّي: مرتبٌط بعاين الكلماِت وَدللِتها؛ اإذ قْد تك�ُن الكلماُت غرَي مفه�مٍة اأْو حتتمُل ( 3
اأكرَث ِمْن معًنى.

يِف ( 4 تقطيٌع  مرتفعة،  )اأ�س�اٌت  الّت�سال  عملّيُة  فيِه  تتمُّ  الذي  باملحيِط  مرتبٌط  بيئّي:  ت�شوي�ٌص 
الكالِم ب�سبِب �سبكِة اّت�سالٍت �سعيفة، ...(.

ت�شوي�ٌص اإدراكّي: مرتبٌط بالأحكاِم املُ�سبقِة عنَد املُر�ِسِل اأِو املُ�ستقِبل )تف�سرُي املُر�ِسِل اأِو املُ�ستقِبِل ( 5
معايَن الكلماِت بطريقٍة متلفة؛ ب�سبِب ما وقَع يف نف�ِص اأحِدِهما عِن الآخر(.
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الن�ضاُط )3(: اأهمّيُة التحّدِث وال�ضتماع

 ) الوقت: )20 دقيقًةَ
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يِف ا�ستنتاِج اأهمّيِة مهارتي التحّدِث وال�ستماع.

التعليماُت:

وّزِع الطلبَة على جمم�عتني، بحيُث تتبّنى اأولُهما ُوْجَهَة نظٍر تق�ُل اإنَّ مهارَة التحّدِث اأهمُّ ِمْن مهارِة  ¦
ال�ستماع، وتتبّنى ثانيُتُهما ُوْجَهَة الّنظِر القائَلِة اإنَّ مهارَة ال�ستماِع اأهمُّ ِمْن مهارِة التحّدث .

كلُّ  ¦ تتبّنى  بحيُث  جمم�عات،  اأربَع  -مثاًل-  ْمُهْم  فق�سِّ كبرًيا،  فِّ  ال�سَّ يِف  الطلبِة  عدُد  كاَن  اإذا 
جمم�عتنِي ُوْجَهَة نظٍر واحدة.

ُدها متهيًدا  ¦ اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة مناق�سَة ُوْجَهِة نظِرِهم، ثمَّ كتابَة الأدّلِة والرباهنِي التي ت�ؤيِّ
لإقناِع املجم�عِة الّثانيِة بها.

اطلْب اإىل الطلبِة ال�ستعداَد لإجراِء مناظرٍة بنَي املجم�عتني، بحيُث جتل�ُص املجم�عتاِن متقابلتني،  ¦
املجم�عِة  على  اإليها  لْت  ت��سّ التي  والبّيناِت  الّدلِئَل  ليعر�َص  عنها  متحّدًثا  منُهما  كلٌّ  وحتّدُد 
َواأَِدِر  اأفراِد كلِّ جمم�عٍة طرَح الأ�سئلِة على ُمتحّدِث املجم�عِة الأخرى،  الأخرى، ثمَّ اطلْب اإىل 

النقا�َص بيَنهم.
اخُتِم الّنقا�َص بق�ِلَك اإنَّ املهارتنِي مهّمتان، ول ميكُن اجلزُم باأنَّ اإحداُهما اأهمُّ ِمَن الأخرى. ¦

اأهمّيُة التحّدث:
ُهَ� و�سيلُة الب�سِر يِف التخاطِب قبَل القراءِة والكتابة.( 1
ُهَ� و�سيلُة الإقناع والإفهاِم بنَي املُتحّدِث واملُ�ستمع.( 2
ُهَ� و�سيلٌة لتعبرِي الفرِد عْن م�ساعِرِه وفرِحِه واأمِله.( 3
ُهَ� و�سيلٌة مهّمٌة يف عملّيِة التعّلم؛ َفِبِه نتحاوُر ونتناق�ُص ونتعلَّم.( 4
ُهَ� و�سيلٌة للعي�ِص يِف احلياة؛ َفِبِه ن�سرتي ونبيع، َوِبِه ُنْنِجُز معامالِتنا َمَع الّنا�ِص يِف احلياة.( 5
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اأهمية ال�ضتماع:
القراءة، ( 1 يليها  التحّدث،  ثمَّ  بال�ستماع،  تبداأُ  اإذ  العربّية؛  اللغِة  فن�ِن  تعلَُّم  ُر  يت�سدَّ َمْن  ُهَ� 

فالكتابة.
ِف ما يريُدُه املتكّلُم بدّقة.( 2 ال�ستماُع و�سيلُة تعرُّ
ال�ستماُع ي�سّجُع املُتحّدَث على م�ا�سلِة كالِمه.( 3
ال�ستماُع للمتحّدِث ُي�سعُرُه بالحرتام، ويزيُد ثقَته بنف�ِسه، وُيطمئُنُه اإىل اأنَّ الآخَر يهتمُّ با ( 4

يق�ُل وُيقّدُره. 
ٍع يِف القراآِن الكرمي، ِمْن مثِل ( 5 قّدَم اهلُل تعاىل حا�ّسَة ال�ّسمِع على باقي احل�ا�صِّ يف اأكرِث ِمْن َمْ��سِ

َر َواْلُف�ؤَاَد ُكلُّ اأُْوَلِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْسُئ�ًل". )�س�رُة الإ�سراء: الآيُة 36( ْمَع َواْلَب�سَ : "اإِنَّ ال�سَّ ق�ِلِه َعزَّ َوَجلَّ

الن�ضاُط )4(: مهاراُت التحّدِث وال�ضتماع

 ) الوقت: )20 دقيقًةَ
الهدف:  

تعريُف الطالِب بهاراِت التحّدِث وال�ستماع.

التعليماُت:

وّزِع الطلبَة على جمم�عتني، اإحداُهما �ستعمُل على حتديد مهاراِت التحّدث، والأخرى مهاراِت  ¦
ال�ستماع. 

كلُّ  ¦ تت�ىّل  بحيُث  اأربَع جمم�عات،  َفَق�ّسْمُهْم -مثاًل-  كبرًيا،  فِّ  ال�سَّ يِف  الطلبِة  كاَن عدُد  اإذا 
جمم�عتنِي امَلَهّمَة نف�َسها.

ها على ورقٍة خارجّية،  ¦ اطلْب اإىل اأفراِد املجم�عِة الأوىل مناق�سَة مهاراِت التحّدث، ثمَّ تلخي�سَ
ها على ورقٍة خارجّية. واإىل اأفراِد املجم�عِة الّثانيِة مناق�سَة مهاراِت ال�ستماع، ثمَّ تلخي�سَ

اطلْب اإىل املجم�عتنِي ا�ستبداَل الأوراق، ثمَّ اإ�سافَة مهاراٍت اأخرى عليِهما، َوِمْن َثمَّ ا�ستبداَلُهما  ¦
مّرًة اأخرى لتّطِلَع كلٌّ منُهما على ما اأُ�سيَف اإىل ورقِتها. 
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مهاراُت  التحّدث:

قدرُة املُتحّدِث على نطِق احلروِف ِمْن ماِرِجها ال�سحيحة، بحيُث تك�ُن وا�سحًة للُم�ستمع.( 1

�سرُد املُتحّدِث الكالَم وترتيُبُه على نحٍ� �سحيح، بحيُث يحّقُق الهدَف الذي يرمي اإليه.( 2

ًة يف ما يتعّلُق بتماِم املعنى.( 3 ِة على كلِّ ما يق�ُله، خا�سّ �سيطرُة املُتحّدِث التامَّ

�ت.( 4 ِة ال�سّ اإجادُة املُتحّدِث َفنَّ الإلقاء، با يت�سّمُن ِمْن تن�يٍع يف َنرْبَ

والبطُء ( 5 ال�ّسرعُة  حيُث  ِمْن  َمَعُهْم  وتالوؤُمُه  وقدراِتِهم،  املُ�ستقبلنَي  حالَة  املُتحّدِث  مراعاُة 
ياغة. واإعادُة ال�سّ

وال��سائِل ( 6 الّداّلِة  اجل�سدّيِة  واحلركاِت  املنا�سبِة  ال�قفِة  ا�ستخداِم  على  املُتحّدِث  قدرُة 
�رِة املُعرّبِة اأو ... . املُ�ساِعدة؛ ِمْن مثل العر�ِص التقدمييِّ اأِو ال�سّ

ُ عِن الأفكاِر ب��س�ٍح ودّقة.( 7 ا�ستخداُم املُتحّدِث الكلماِت املنا�سبِة التي تعربِّ

قدرُة املُتحّدِث على ال�ست�سهاد، والّتدليِل على ما يق�ل.( 8

قدرُة املُتحّدِث على اختياِر املحت�ى وتنظيِم الأفكاِر يِف امل�قِف الذي يتحّدُث عنه.( 9

قدرُة املُتحّدِث على طرِح الأ�سئلِة باأن�اِعها املختلفة.( 10
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مهاراُت ال�ضتماع

اإيقاُف املُ�سَتِمِع الكالَم عنَد بدِء الطرِف الآخِر باحلديث، والإمياُء اإليِه برغَبِتَك يِف ال�ستماِع ( 1
مِلا يق�ل.

نظُر املُ�سَتِمِع يف عينِي املُتحّدث.( 2

اإظهاُر املُ�سَتِمِع الهتماَم با يق�ُلُه املُتحّدث، ُم�ستعيًنا بطرائَق ِمْن مثِل ق�ِله: َنعم، اأْو بالإمياِء ( 3
اإليِه براأ�ِسه.

ميُل املُ�سَتِمِع باجّتاِه املُتحّدث، اإذا كاَن الطرفاِن متقابلني.( 4

طرُح املُ�سَتِمِع على املُتحّدِث اأ�سئلًة تتعّلُق بامل��س�ع.( 5

عدُم مقاطعِة املُ�سَتِمِع املُتحّدَث قدَر ال�ستطاعة.( 6

عدُم ابتعاِد املُ�سَتِمِع عِن احلديِث الذي يطَرُحُه املُتحّدُث حّتى ينتهَي منه.( 7

ا�ستخداُم املُ�سَتِمِع الكلماِت التي ا�ستخَدَمها املُتحّدث، والأ�سئلِة التي طرَحها يف اأثناِء حديِثه.( 8

حك( 9 ُم�ساركُة املُ�سَتِمِع املُتحّدَث م�ساعَرُه، بحيُث ي�سَحُك -مثاًل- اإذا �سَ
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اأ�ضئلُة الدر�س ِ
عرف عملية الّت�سال.( 1

ِهَي عملّيُة نقِل الّر�سائِل وتف�سرِيها بنَي �سخ�سنِي اأْو اأكرث.

�سل بخط بني عن�سر الت�سال وتعريفه فيما ياأتي:( 2

فابت�سمْت ( 3  ، َحّيْتُهنَّ اأُْخَريات.  زميالٍت  ثالُث  بِه  ت�ساِرُكها  الذي  مكتِبها،  اإىل  فرُح  دخلْت 
ُة ِفْعِل زميلِتها وفاَء متلفة؛  تا التحّيَة على نحٍ� َح�َسن، بينما كانْت َردَّ زميلتاِن منُهما َوَردَّ
ْت عليها ب�س�ٍت منخف�ص. غ�سبْت فرُح، وخرجْت  اإذ نظَرْت اإليها َوِهَي �ساحبُة ال�جِه وَردَّ
ِمَن املكتِب غا�سبًة. اإذا َعِلْمَت اأنَّ وفاَء َفَعَلْت ذلَك لأّنها كانْت مري�سًة يف ذلَك الي�ِم ولي�َص 
لأ�سباٍب اأخرى، فما ن�ُع الّت�س�ي�ِص الذي ح�سل، بحيُث اإّنُه اأّدى اإىل اأْن تفهَم فرُح َردَّ وفاَء 
ُف الأمثُل الذي  َة ِفْعِل فرح؟ ولْ� كنَت مكاَن فرح، فما الّت�سرُّ ُد َردَّ بطريقٍة خطاأ؟ وهْل ت�ؤيِّ

�ستفَعُله؟
الّت�س�ي�ُص الذي ح�سَل ُهنا ت�س�ي�ٌص ج�سدّي، َوُهَ� مرتبٌط بحالِة املُر�سِل اأِو املُ�ستقِبِل اجل�سدّية، 
ُدها؛ اإذ  ُة ِفْعِل فرَح فاإنني ل اأوؤيِّ ِد اأِو العط�ِص اأِو اجل�ِع اأِو املر�ص. اأّما َردَّ ومتعّلٌق باحَلرِّ اأِو الرَبْ
َثها اأْو ت�ساأَلها عْن حاِلها، اأْو اأْن تخاِطَبها على نحٍ�  كاَن الأجدُر بها اأْن تنظَر اإىل وفاَء وحتدِّ

مبا�سٍر اإْن كانْت قد اأقَدَمْت على ِفْعِل �سيٍء اأزَعَجها.

التعريفعنا�شر الت�شال
ال��سيلُة التي مترُّ خالَلها الّر�سالُة ِمَن املُر�ِسِل اإىل املُ�ستقِبلاملُر�سُل

َمن ير�سل الّر�سالةاملُ�ستقِبُل

قناُة الّت�سال
ما يريُد املُر�سُل اإي�ساَلُه اإىل املُ�ستقِبل

الّر�سالُة
التغذيُة الّراجعة

ُه عليها ا�ستجابُة املُ�ستقِبِل للّر�سالِة وردُّ
بيئُة الّت�سال
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

يتحدث بطالقة. . 1

2 . 
ي�ستخدم نربة �س�ت معربة عند طرح 

الأ�سئلة.

3 . 
ي�ستخدم لغة �سليمة ل�سياغة الأ�سئلة 

والإجابات.

يتقبل الراأي الآخر. . 4

ي�ظف لغة اجل�سد بكفاءة. . 5

يجل�ص بطريقة منا�سبة. . 6

يقدم الدعم وامل�ساندة لالآخرين. . 7

ُة بالعمِل على اأن�شطِة الدر�ص:( 1 اأداُة التقومِي اخلا�شّ

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر َعَدِدّي
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

يعرُف مفه�َم الّت�سال. . 1

يتعّرُف عنا�سَر عملّيِة الّت�سال. . 2

3 . 
ميّيُز اأن�اَع الت�س�ي�ِص املختلفَة يف عملّيِة 

الّت�سال.

4 . 
ي�ستنتُج املهاراِت الالزمَة ملهارتي 

التحّدث وال�ستماع.

ِة بالدر�ص: ُة ِبنتاجاِت التَّعلُِّم اخلا�شّ اأداُة التقومِي اخلا�شّ  )2

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر َعَدِدّي
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الدر�ُس اخلام�ُس
التكنولوجيا واملال

اأ�سبحْت تكن�ل�جيا املعل�ماِت والّت�سالِت طرًفا رئي�ًسا يف معظِم جمالِت حياِة الإن�سان؛ اإذ تراها 
مهّمًة  و�سيلًة  ِج  التخرُّ بعَد  وباَتْت  واجلامعات،  املدار�ِص  يِف  والتعليميِّ  الرتب�يِّ  امليداِن  يِف  فاعلًة 
للبحِث عِن ال�ظائِف والأعماِل املُ�ستقَبلّية، واأ�سحى الفرُد يف حياِتِه الي�مّيِة قادًرا ب��ساَطِتها على 
اإجراِء عملّياِت البيِع وال�ّسراِء ودفِع الف�اترِي والتحّقِق ِمْن مالفاِت ال�سّياراِت وغرِيها؛ وِبذا فقْد 
اأ�سبْحنا ن�سمُع م�سطلحاٍت جديدًة ِمْن مثِل الّتجارِة الإلكرتونّية. ول يقت�سُر الأمُر على الأفراِد 
اإىل ظه�ِر م�سطلِح  ذلَك  واأّدى  التكن�ل�جيا،  على  تعتمُد  والّدوُل  اأ�سبحِت احلك�ماُت  اإذ  َح�ْسُب؛ 

احلك�مِة الإلكرتونّية.

ُز در�ُص الي�ِم على دوِرها يف اإيجاِد فر�ِص  كِّ  وعليه، وملّا كانِت الّتكن�ل�جيا مهّمًة يف حياِتنا، َف�َسرُيَ
العمل، وابتكاِر طرائَق جديدٍة لك�سِب املال. ولت��سيِح ذلك، نّفِذ الأن�سطَة الآتية:

ِنتاجات التعلُّم اخلا�سة بالدر�ص:
يت�ّقُع ِمَن الطالِب بعَد نهايِة الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على:

اكت�ساِف اأثِر الّتكن�ل�جيا يف اإيجادِ فر�ِص عمل. ¦

اإعطاِء اأمثلٍة على اأعماٍل وطرائَق لك�سِب املاِل تعتمُد على الّتكن�ل�جيا. ¦

املواد املطلوبةاأ�شاليب التدري�صامل�شطلحات العلمية

التعلم بالن�ساط، العمل عالقة التكن�ل�جيا بالعمل
ورقة عملاجلماعي

ال�قت: )45( دقيقة

الوقت:)٥ دقائق( 
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الن�ضاُط )1(: ماذا تعرُف؟ ماذا تريُد اأْن تعرَف؟ ماذا تعلَّْمَت؟

الوقت: )٥ دقائق(
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يف حتديِد ما يعِرُفه، وما يريُد معِرَفَتُه َعْن م��س�ِع 
الّتكن�ل�جيا واملال.

التعليماُت:

وّزْع على كلِّ طالٍب ورقَة العمِل )1-2(: ماذا تعرُف؟ ماذا تريُد اأْن تعرَف؟ ماذا تعلَّْمَت؟ ¦
اطلْب اإليهْم قراءَة تعليماِت ورقِة العمل، ثمَّ البدَء بحلِّها. ¦
اأّنُه َمَع نهايِة الدر�ِص �سنع�ُد لتعبئِة العم�ِد  ¦ ا�ستمْع اإىل عينٍة ِمْن اإجاباِت الطلبة، ثمَّ اأخرْبُهْم 

ِن يف ورقِة العمل. مَّ الّثالِث ِمَن اجلدوِل املَُت�سَ
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ورقِة العمِل )1-2(: ماذا تعرُف؟ ماذا تريُد اأْن تعرَف؟ ماذا تعلَّْمَت؟

واملال، ( 1 التكن�ل�جيا  م��س�ع  عن  تعرف؟(  )ماذا  الأول  العم�د  يف  اأدناه  الأ�سئلة  عن  اأجب 
م�ستعينًا بال�س�ؤالنِي الآتينِي:

ْح ذلك.-   هْل اأ�سهمِت الّتكن�ل�جيا يف زيادِة/ نق�صِ فر�ِص العمِل وطرائِق ك�سِب املال؟ و�سّ
اذكْر اأمثلًة اأ�سهمْت فيها الّتكن�ل�جيا يف اإيجاِد فر�ِص عمٍل اأْو طرائَق لك�سِب املال.-  

اكتب الأ�سئلة التي تخطر ببالك عن امل��س�ع يف العم�د الثاين من اجلدول )ماذا تريد اأن ( 2
تعرف؟(.

�سيتم تعبئة العم�د الثالث )ماذا تعلمت؟( مع نهاية الدر�ص.( 3

ماذا تعلمت؟ماذا تريد اأن تعرف؟ماذا تعرف؟
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الن�ضاُط )2(: اأثُر الّتكنولوجيا يف اإيجاِد فر�ِس عمل

) الوقت: )1٥ دقيقًةَ
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يف اكت�ساِف اأثِر الّتكن�ل�جيا يف اإيجاِد فر�ِص عمل.

التعليماُت:

تتبّنى  ¦ بحيُث  جمم�عتني،  على  الطلبَة  وّزِع 
الّتكن�ل�جيا  اإنَّ  تق�ل:  نظٍر  ُوْجَهَة  اأولُهما 
اأ�سهمْت يف اإيجاِد فر�ِص عمٍل جديدة، وتتبّنى 
ثانيُتُهما ُوْجَهَة الّنظِر القائلِة اإنَّ الّتكن�ل�جيا 
عملْت على َدْثِر بع�ِص الأعمال، َوِمْن َثمَّ فاإّنها 

اأ�سهمْت يف ِقلَِّة فر�ِص العمل. 

كبرًيا،  ¦ فِّ  ال�سَّ يِف  الطلبِة  عدُد  كاَن  اإذا 
بحيُث  جمم�عات،  اأربَع  -مثاًل-  َفَق�ّسْمُهْم 

تتبّنى كلُّ جمم�عتنِي ُوْجَهَة الّنظِر نف�ِسها.

ُوْجَهِة  ¦ مناق�سَة  جمم�عٍة  كلِّ  اإىل  اطلْب 
التي  والرباهنِي  الأدّلِة  كتابَة  ثمَّ  نظِرِهم، 
الّثانيِة  املجم�عِة  لإقناِع  بها  �سي�ستعين�َن 
اأفراِد  بنَي  َثمَّ  ِمْن  وت�زيَعها  نظِرِهم،  ِبُ�ْجَهِة 

املجم�عِة ا�ستعداًدا للُمناظرة.

نحٍ�  ¦ على  اجلل��َص  املجم�عتنِي  اإىل  اطلْب 
اأدّلَتُهْم  منُهما  كلٍّ  اأفراُد  ليعر�َص  ُمتقابل؛ 
املجم�عِة  على  اإليها  ل�ا  ت��سّ التي  وبيناِتِهُم 

الأخرى.

 اأ�ضْف اإىل معلوماِتَك:
عاِم  نهايِة  تكنيكا( يف  )اآر�ص  م�قُع  َذ  َنفَّ
2013م اإح�سائّيًة عْن عدِد امل�ظفنَي يف 
العامل،  يِف  الّتكن�ل�جيا  �سركاِت  ُكربى 

َ أن عدُد م�ّظفي �سركِة: َفَتَبنيَّ

�سام�س�جن 275133 م�ّظًفا.( 1

�س�ين 105000 م�ّظف.( 2

مايكرو�س�فت 99000 م�ّظف.( 3

اأبل 80300 م�ّظف.( 4

ج�جل 47756 م�ّظًفا.( 5
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الن�ضاُط )3(: اأمثلٌة على اأعماٍل تعتمُد على الّتكنولوجيا

) الوقت: )1٥ دقيقًةَ
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يف اإعطاِء اأمثلٍة على اأعماٍل وطرائَق لك�سِب املاِل تعتمُد على الّتكن�ل�جيا.

التعليماُت:

وّزِع الطلبَة على جمم�عات. ¦

اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة التفكرَي يف اأكرِب عدٍد ِمَن الأمثلِة على اأعماٍل تعتمُد على الّتكن�ل�جيا، اأْو  ¦
طرائَق لك�سِب املاِل ِمن ْخالِل التكن�ل�جيا، ثمَّ كتاَبَتها على ورقٍة بي�ساء.

اطلْب اإىل املجم�عاِت تبادَل الأوراق، ثمَّ الّطالَع عليها، َوِمْن َثمَّ كتابَة الأمثلِة غرِي امل�ج�دِة َلَدْيِهْم  ¦
على ورقٍة جديدة. اأَِعْد هذِه اخُلط�َة حّتى يت�سّنى لكلِّ جمم�عٍة اأْن تّطلَع على عمِل املجم�عاِت 

الأخرى جميِعها.

اأفكاِر  ¦ ِمْن  عليها  التي ح�سل�ا  الأمثلَة  ِة  ورقِتها اخلا�سّ تكتَب على  اأْن  كلِّ جمم�عٍة  اإىل  اطلْب 
زمالِئِهم.

اطلْب اإىل اأحِد الطلبِة كتابَة النتائِج على الل�ح. ¦

َر الّتكن�ل�جي كاَن َلُه اأثُر يِف التقليِل ِمْن بع�ِص فر�ِص العمل، فمثاًل؛  ¦ اخُتِم النقا�َص بق�ِلَك اإنَّ التط�ُّ
يِّ على و�سائَل  ِم يِف الرِّ يِّ يف مزارَع كبريٍة ب�سبِب اعتماِد الّتحكُّ ِمْن عّماِل الرِّ ا�ْسُتْغِنَي عْن عدٍد 
تكن�ل�جّية، ولكنَّ الّتكن�ل�جيا اأوَجَدْت يِف ال�قِت نف�ِسِه الكثرَي ِمْن فر�ِص العمِل اجلديدة، ِمْن مثل: 
النّقالة،  واله�اتِف  و�سيانِة احل�ا�سيِب  البيانات،  واإدخاِل  والرَبجمة،  الإنرتنت،  ت�سميِم م�اقِع 
...، وّما َيُدلُّ على ذلَك اأعداُد امل�ظفنَي الكبريُة يف �سركاٍت ِمْن مثل: �سام�س�جن، و�س�ين، واأبل، 

ومايكرو�س�فت، وج�جل، ف�ساًل عْن �سركاِت احلا�س�ِب واله�اتِف النّقالِة وغرِيها.
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الوظائُف التي تعتمُد على تكنولوجيا املعلوماِت والّت�ضالت:

الربجمة.( 1

تط�يُر التطبيقات.( 2

هند�سُة الربجمّيات.( 3

اإدارُة برامِج تكن�ل�جيا املعل�مات.( 4

اإدارُة خدمِة تكن�ل�جيا املعل�مات.( 5

اإدارُة تكن�ل�جيا الأعمال.( 6

اإدارُة الّت�سالت.( 7

ت�سميُم الّر�س�ِم البيانّية.( 8

نات.( 9 اإن�ساُء امل�اقِع الإلكرتونّيِة واملَُدوَّ

الّن�سُر الإلكرتويّن.( 10

الأعماُل الّتجارّيُة الإلكرتونّية.( 11

اإدارُة الّتجارِة الإلكرتونّية.( 12

اإدارُة ت�س�يِق ال��سائِط املُتعّددة.( 13

 * اطلب من الطلبة الرج�ع اىل ورقِة العمِل )1-2( يِف الّن�ساِط )1(، ثمَّ امالأ العم�َد الأخرَي 
    )ماذا َتَعلَّْمُت؟(.
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كيَف ت�سهُم تكن�ل�جيا املعل�ماِت والّت�سالِت يف اإيجاِد فر�ِص عمل؟( 1
الإلكرتونّيِة  الأجهزِة  بيِع  مثل:  ِمْن  جديدة،  عمٍل  فر�ِص  اإيجاِد  يف  الّتكن�ل�جيا  اأ�سهمِت 
وتط�يِر  الربجمة،  مثل:  ِمْن  عمل،  فر�ِص  اإيجاِد  يف  احل�ا�سيُب  اأ�سهمِت  كما  و�سيانِتها، 
دوٌر  وتطبيقاِتها  العنكب�تّيِة  لل�سبكِة  وكاَن  و�سيانِتها،  القطِع  وبيِع  احلا�س�بّية،  الّتطبيقاِت 
كبرٌي يف فتِح اأب�اٍب جديدٍة للعمل، ِمْن مثل: البيِع وال�ّسراِء َعْن طريِق م�اقَع ُمعّينة، ون�سِر 
�سٍة  نات، ف�ساًل عْن وج�ِد م�اقَع متخ�سّ �سِة واملَُدوَّ املقالِت والأبحاِث يِف امل�اقِع املُتخ�سّ

للباحثنَي عْن عمل.

اذُكْر ثالثَة اأمثلٍة على اأعماٍل تعتمُد على تكن�ل�جيا املعل�ماِت والت�سالت.( 2
ت�سميُم الربامج.-  
هند�سُة الربجميات.-  
الّن�سُر الإلكرتويّن.-  

اأراَد اأحمُد �سراَء �سّيارٍة ِمْن ن�ٍع ُمعنّي، فذهَب اإىل َمْعِر�ِص �سّيارات لال�ستف�ساِر عْن �سعِرها، ( 3
َفف�ِجئ ِبَتباُيِن الأ�سعاِر ِمْن َمْعِر�ٍص لآخَر على نحٍ� ملح�ظ. ناق�ْص وزمالوؤَك طريقًة مل�ساعدِة 

اأحمَد يِف احُل�س�ِل على اأقلِّ �ِسعٍر مكٍن با�ستخداِم الّتكن�ل�جيا.
م�اقَع  �سمَن  الإنرتنت،  ب��ساطِة  ال�سّياراِت  ِمَن  الن�ِع  هذا  �سعِر  عْن  بحٍث  اإجراُء  ميكُن 
�سة، ِمْن مثل: ال�ّس�ِق املفت�ح، كما ميكُن معرفُة �ِسعِرها بالّدخ�ِل اإىل م�قِع �سرَكِتها  متخ�سّ

املُ�سّنعِة ووكيِلها املُعتمِد يِف الأردّن.

اأ�ضئلُة الدر�س ِ
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

1 . 
ي�ستخدم امل�سطلحات واملفاهيم 

ال�اردة يف الدر�ص. 

يلتزم بق�اعد حلقة النقا�ص.   . 2

3 . 
يطرح  اأفكارًا مفزة لتفكري 

الآخرين.

4 . 
ي�ظف التفكري الناقد يف احلكم على 

التكن�ل�جيا.

ي�سخ�ص نقاط الق�ة وال�سعف لديه.  . 5

يحدد احتياجاته املعرفية. . 6

يظهر انفتاحًا على عامل التكن�ل�جيا. . 7

ُة بالعمِل على اأن�شطِة الدر�ص:( 1 اأداُة التقومِي اخلا�شّ

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

1 . 
ي�ستنتُج اأهمّيَة الّتكن�ل�جيا يف اإيجاِد 

فر�ِص عمل.

2 . 
يعطي اأمثلًة على طرائَق لك�سِب املاِل 

تعتمُد على الّتكن�ل�جيا.

ِة بالدر�ص: ُة ِبنتاجاِت التَّعلُِّم اخلا�شّ اأداُة التقومِي اخلا�شّ  )2

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقدير  
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عرف امل�سطلحات واملفاهيم الآتية:( 1
اإ�سباُع حاجٍة  عنُه  َوَيْنُجُم  اإنتاِجه،  اأْو  ما  �سيٍء  احُل�س�ِل على  ُبْغَيَة  الفرُد  ي�ؤّديِه  العمل: جمه�ٌد 

معّينٍة َلَدْيه. 

ال�ظيفة: عقٌد بني طرفني، َيُن�صُّ على اأْن ي�ؤّدَي اأحُدُهما للطرِف الّثاين خدمًة ما اأْو عماًل ُمعّيًنا 
�سمَن اأوقاِت عمٍل ُمّددة، ُمقابَل احُل�س�ِل على دخٍل �سهريٍّ ثابٍت وُمّدٍد يِف العقد.

العمُل احُلّر: عمٌل �سخ�سيٌّ ي�ؤّديِه الفرد، وي�ستطيُع ِبَ��ساطِتِه احُل�س�َل على املاِل بدخٍل غرِي ثابٍت 
َح�َسَب مقداِر اإنتاِجِه اأْو بيِعِه اأْو لقاَء اخلدمِة التي يقّدُمها.

ّي، ِمْن مثل:  العمل التط�عي: كلُّ ما يقّدُمُه الفرُد ِمْن ُجْهٍد يف خدمِة املجتمِع ِمْن غرِي ُمقابٍل مادِّ
التَّط�ُّعيَّ ل يقت�سُر على َحْمالِت  العمَل  اأنَّ  املهاراِت والأفكار. علًما  اأِو  ال�قِت  اأِو  باملاِل  التَّط�ُِّع 
الإغاثِة َح�ْسُب، فهَ� جهٌد منّظٌم �سمَن معايرَي ِمْهِنّيٍة عاليٍة يهدُف اإىل نه�سِة الأِم يف جمالِت 

احلياِة جميِعها.

الّت�ساُل: عملّيُة نقِل الّر�سائِل وتف�سرِيها بنَي �سخ�سنِي اأْو اأكرث. 

كيَف تختاُر عمَلَك املُ�ستقبلّي.( 2
ثمَّ حتديُد  املختلفة،  الأعماِل  ُمتطّلباِت  ثمَّ حتديُد  واإمكاناتي،  ُقُدراتي  ُف  تعرُّ بدايًة  ينبغي يل   
رغباتي يِف العمل، واأخرًيا اختياُر العمِل الذي ينا�سِبُني بناًء على امل�ازنِة بنَي الُقُدراِت والإمكاناِت 

والّرغبات.

َما الفرُق بنَي الأعماِل املاأج�رِة والأعماِل غرِي املاأج�رة؟ وَما الهدُف الأ�سا�سيُّ ِمْن كلٍّ منُهما؟( 3
الفرُق بينُهما يكمُن يف ح�س�ِل الفرِد على ُمقابٍل ماديٍّ لقاَء َعَمِلِه اأْم ل؛ فاإْن ح�سَل على اأجٍر كاَن 
َعَمُلُه ماأج�ًرا، واإْن مْل َيُكْن ينتظُر منُه ُمقاباًل مادًيا فلْم يح�سْل ِمْن َثمَّ على اأجٍر كاَن غرَي ماأج�ر.
اإذْن، فالهدُف الرئي�ُص ِمَن الأعماِل املاأج�رِة َك�ْسُب املال، بينما يتمثَُّل هدُف الأعماِل غرِي املاأج�رِة 

الرئي�ُص يف م�ساعدِة الأفراِد اأِو املجتمع؛ اأْي اأنَّ هدَفها اإن�ساينٌّ ولي�َص ماديًّا.

اأ�ضئلُة الَوحدِة
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َعّدْد عنا�سَر عملّية الّت�سال.( 4
املُر�ِسل، واملُ�ستقِبل، والّر�سالة، والتغذيُة الّراجعة، وقناُة الّت�سال، وبيئُة الّت�ا�سل.

اأكمِل الفراَغ يف ما ياأتي:( 5
-  الّت�س�ي�ُص البيئيُّ  ُهَ� الّت�س�ي�ُص املرتبُط باملحيِط الذي تتمُّ فيِه عملّيُة الّت�سال.

اأْم  ثابتًة كاَن  اأََوظيفة  اأداِئِه عماًل ما، �س�اًء  ُمقابَل  ُهَ� املبلُغ الذي يتقا�ساُه الفرُد  -  الأجُر 
ا. عماًل ُحرًّ

-  الراتُب )الأجُر الثابت( ُهَ� املبلُغ الذي يتقا�ساُه العامُل يف وظيفٍة ثابتٍة ُمقابَل َعَمِله.

ُع بـاملاِل اأْو بـال�قِت اأْو بـاملهاراِت اأْو بـالأفكار. -  قد يك�ُن الّتط�ُّ

براأيك، ما اأهمّيِة حتديِد الطالِب َعَمَلُه املُ�ستقبليَّ �سمَن اإمكاناِتِه َوُقُدراِته، وما اأثِر ذلَك يف ( 6
حتديِد م�ساِرِه التعليمّي.
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اإدارُة املاِل

عِر حتديًدا؟ ¦ عندما ت�ضرتي �ضلعة، هْل تت�ضاءُل ملاذا ُتباُع بهذا ال�ضِّ

ما اأف�ضُل طريقٍة للّدفع؟ ¦

كيَف توازُن بنَي َدْخِلَك واإنفاِقك؟ ¦

63

الَوحدُة الثانية
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املجتمعات.  والأ�سا�سّيِة يف حياِة  املُهّمِة  الأم�ِر  ِمَن  و�سراِئها  والب�سائِع  ال�ّسلِع  لبيِع  اأ�س�اٍق  ُر  ت�فُّ ُيَعدُّ 
ّنة،  ولالأ�س�اِق �ساأٌن كبرٌي منُذ الِقَدم؛ اإذ كاَن للعرِب قبَل الإ�سالِم اأ�س�اٌق يِف اجلاهلّية، ِمْن مثل: جَمِ
َوِذي امَلجاز، َوُعكاظ، وامِلربد، فلّما بعَث اهلُل تعاىل مّمًدا، �سّلى اهلُل عليِه و�سّلم، قاطَع امل�سلم�َن 
ُكْم" )�س�رُة البقرة، الآيُة 198(؛  اًل ِمْن َربِّ ْن َتْبَتُغ�ا َف�سْ تلَك الأ�س�اق، فاأنزَل اهلُل �سبحاَنه: "َلْي�َص َعَلْيُكْم ُجَناٌح اأَ

َوِبذا اأباَح اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َلُهْم ُدخ�َل الأ�س�اق، واّتخاَذها مكاًنا ُيتاِجروَن فيِه بيًعا و�سراًء. 

الُة  ياق، فقد َحِظَيِت الأ�س�اُق باهتماِم الّنبّي، �سّلى اهلُل عليِه و�سّلم؛ اإذ كاَن -عليِه ال�سّ ويف هذا ال�سِّ
ا على مراقبِتها والإ�سراِف عليها، حّتى اإّنُه كاَن ي�سُع لها ال�س�ابَط َوَي�ُسنُّ الآداَب  وال�ّسالُم- حري�سً

والأحكاَم ويتفّقُد اأ�سعاَرها بنف�ِسه.

  ويف ما يتعّلُق بعملّيِة البيِع وال�ّسراء، فقد تطّ�َرْت على َمرِّ الّزمان، حّتى اأ�سبَح لها طرائُق متلفٌة ِمَن 
العر�ِص والّدفِع و... . وملّا كاَن ل ُبدَّ لالإن�ساِن ِمْن اإنفاِق نق�ِدِه على نحٍ� �سحيح، فاإّنُه ينبغي لُه بدايًة 
اأم�اِلِه  ي�ساِعُدُه على �سرِف  ٍة مالّيٍة �سخ�سّيٍة، ّما  ثمَّ و�سُع ُخطَّ الرئي�سة،  الّت�س�ُِّق  ُف خط�اِت  َتَعرُّ

بحكمة.

ُع ِمَن الطالِب بعَد درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن يكوَن قادًرا على:  يتوقَّ

ِف مفه�مي العر�ِص والطلب. تعرُّ  ¦

حتديِد العالقِة بنَي العر�ِص والطلِب والّت�سعري.  ¦

ِف عملّيتي البيِع وال�سراء. تعرُّ  ¦

ِف الفرِق بنَي الّدخِل والقدرِة ال�سرائّية. تعرُّ  ¦

. و�سِع ُخَطٍط �سخ�سّيٍة با�ستخداِم التخطيِط املايلِّ  ¦

ا�ستنتاِج اأهمّيِة التخطيِط املايلِّ يف حياِته.  ¦

متييِز طرائِق الّدفِع املختلفة.  ¦
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النا�ص  يعمل  ال�س�ق  اقت�ساد  ففي  ال�س�ق،  بها  يعمل  التي  الكيفية  لفهم  �سرورية  الطلب  معرفة 
وال�سركات لتحقيق اأق�سى م�سلحة بالن�سبة لهم. تخّيل اأنك �ستبداأ م�سروًعا لإ�سالح الدراجات، 
قبل اأن تبداأ حتتاج اإىل اأن تعلم من اأين �سياأتي الطلب. �ستحتاج اإىل اأن تن�سئ ملك يف منطقة بها 
العديد من راكبي الدراجات والقليل من مالت الإ�سالح. بعد اأن حتدد املنطقة التي �ستقيم بها 
ملك، كيف �ستقي�ص الطلب على خدماتك؟ ميكنك اأن تق�م بزيارة املحال الأخرى وتقي�ص ردود 
اأفعال امل�ستهلكني على الأ�سعار املختلفة. ميكنك اأن ت�ساأل امل�ستهلكني عن الأ�سعار وحتدد الطلب 

من خالل تلك البيانات.
كما اأن معرفة العر�ص �سرورية؛ حيث ي�سري العر�ص اإىل الكميات املختلفة من �سلعة اأو خدمة يريد 
ا ح�سب ال�سعر. فمع  منتج�ها بيعها بجميع الأ�سعار املمكنة. فتتفاوت كمية املنتجات املعرو�سة اأي�سً
زيادة �سعر �سلعة ما يكرث الكم املعرو�ص منها. وهذا ما يعرف بقان�ن العر�ص باأن �سعر ال�سلعة 
يعتمد على العر�ص والطلب لل�سلعة يف مكان ووقت مدد، واإذا تغري الطلب اأو العر�ص تغري �سعر 

ال�سلعة.
بالت�سعري، من خالل تنفيذ  الدر�ص على مفه�مي الطلب والعر�ص وربطهما  �ستتعرف من خالل 

الأن�سطة الآتية:

ِنتاجات التعلُّم اخلا�سة بالدر�ص:
يت�ّقُع ِمَن الطالِب بعَد نهايِة الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على:

تعريف مفه�مي العر�ص والطلب. ¦
حتديد العالقة بني العر�ص والطلب، والت�سعري. ¦

الدر�ُس الأوُل
العر�ُس والطلب

ال�قت: )45( دقيقة

الوقت:)٥ دقائق( 

املواد املطلوبةاأ�شاليب التدري�صامل�شطلحات العلمية

العر�ُص، الطلب
التدري�ُص املبا�سر، 

املناق�سُة واحل�ار
ق�سا�سات ورق 
حجارة �سغرية
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الن�ضاُط )1(: العر�ُس والطلب

) الوقت: )40 دقيقًةَ
الهدف:  

تعريُف الطالِب بفه�مي العر�ِص والطلب.

التعليماُت:

التمهيُد للدر�ص:

ِع احلجارَة اأو ) ق�سا�ساٍت ِمَن ال�رق( والأقالَم بحيُث ميكُن للطلبِة م�ساَهَدُتها. ¦ �سَ
اطلْب اإىل الطلبِة اأْن يرفَع كلُّ َمْن يريُد حجًرا َيَده. )َقّدْم حجًرا واحًدا لكلِّ َمْن َرَفَع َيَدُه(. ¦
ِر خم�سة، بيَنما  ¦ الآْن، اأ�ساأْلُهْم: َمْن يرغُب يِف احُل�س�ِل على الأقالم؟ (علًما اأنَّ عدَد الأقالِم املت�فِّ

عدُد الطلبِة الذيَن قد يرغب�َن يِف احُل�س�ِل على الأقالِم اأكرُب ِمْن ذلك(
تنظيُف -   اأْم  اإ�سايّف؟  منزيلٍّ  واجٍب  )اأداُء  الأقالم؟  على  َكْي حت�سل�ا  تفعل�َن  ماذا  ا�ساأْل: 

فِّ يف اأثناِء ال�سرتاحة؟( ّف؟ اأِم البقاُء يِف ال�سَّ غرفِة ال�سَّ
ا�ساأِل الطلبَة اإذا كاَن ِمَن املمكِن اأْن ياأخذوا احلجارَة بدًل ِمَن الأقالم؟ ثمَّ اأخرْبُهْم اأنَّ باإمكاِنِهُم  ¦

احُل�س�ُل على حجريِن ُمقابَل كلِّ قلم، واإذا اأرادوا احُل�س�َل على قلٍم فيجُب عليِهْم اأداُء واجباٍت 
منزلّيٍة اإ�سافّيٍة ملّدِة اأ�سب�ع، ثمَّ ا�ساأْلُهْم: َمْن ي�افُق على ذلك؟

ا�ساأْلُهْم: ماذا يجُب اأْن يفعَل كلٌّ منُكْم َكْي يح�سَل على َقَلم؟ ملاذا؟-  

ًحا ما ياأتي: ¦ ناق�ْص َمَعُهْم ما ح�سَل يف هذِه التَّجِربة، م��سّ

هناَك عامالِن مهّماِن ي�ؤثراِن يف اإمكانّيِة ُح�س�ِلَك على احلجارِة اأِو الأقالم: ¦
الكمّيُة املت�ّفرة.-  
مقداُر حاجِتَك اإىل ال�سيِء الذي تريُده، ومدى رغبِتَك يِف احل�س�ِل عليه.-  

اثننِي  ¦ فباإمكاِنَك احُل�س�ُل على  مْل ترغْب فيها. وعليه،  لْ�  ِمَن احلجارِة حّتى  العديُد  هناَك 
منها ِمْن غرِي بذِل اأيِّ ُجهد.
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هناَك خم�سُة اأقالٍم فقط، ويرغُب عدٌد ِمَن الطلبِة يِف احُل�س�ِل عليها. ¦
ِح الآتي: و�سّ

ان�سْخ، على الل�ح، اجلدوَل )2-1(: جدوُل العر�ِص والطلب، َمَع احِلر�ِص على ترِك العم�ِد الأخرِي  ¦
فارًغا.

تعاَوْن َمَع الطلبِة يف َمْلِء العم�ِد الأخرِي ِمَن اجلدوِل بعباراِت )يزداُد الطلب، ينخف�ُص الطلب،  ¦
ِن يِف العم�ِد الأّول. مَّ يزداُد العر�ص، ينخف�ُص العر�ص( َح�َسَب امل�قِف املَُت�سّ

ْح للطلبِة اأنَّ اأ�سعاَر امل�ادِّ تعتمُد عادًة على العر�ِص والطلب؛ لذا ُتَعدُّ هاتاِن الكلمتاِن  ¦ اأخرًيا، و�سّ
مهّمتني. 

ِن اجلمَل الآتيَة على الل�ح: ¦ َدوِّ
طلٌب مرتفٌع )عدٌد كبرٌي ِمَن الّنا�ِص يرغب�َن يف احُل�س�ِل عليه(.-  
عر.-   عر�ٌص منخف�ٌص )الكمّيُة املت�ّفرُة قليلة(، ّما ي�ؤّدي اإىل ارتفاِع ال�سِّ
طلٌب منخف�ٌص )عدٌد قليٌل ِمَن الّنا�ِص يرغُب يف احُل�س�ِل عليه(.-  
عر.-   عر�ٌص مرتفٌع ) الكمّيُة املت�ّفرُة كبرية(، ّما ي�ؤّدي اإىل انخفا�ِص ال�سِّ

�سّجِع الطلبَة على الّنقا�ِص ِمْن خالِل طرِح الأ�سئلِة الآتية: ¦
هْل ت�ستطيُع ت�سميَة بع�ِص امل�ادِّ التي عليها طلٌب مرتفع؟ ما �ِسعُرها؟-  
هْل ت�ستطيُع ت�سميَة بع�ِص امل�ادِّ التي عليها طلٌب منخف�ص؟ ما �ِسعُرها؟-  

تعريُف  العر�ص:

تعريُف الطلب:

ُر ِمْن �ِسلعٍة ما؛ ِوِبذا فالأقالُم املعرو�سُة خم�سة،  العر�ُص ُهَ� مقداُر ما يت�فَّ
بينما احلجارُة املعرو�سُة ثالث�ن.

الطلُب ُهَ� مقداُر ما يطلُب امل�ستهِلُك ِمْن �ِسلعٍة ما؛ ِوِبذا فطلُب الأقالِم اأعلى 
ِمْن طلِب احلجارة.
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يزداُد الطلب

ينخف�ُص الطلب

يزداُد العر�ص

ينخف�ُص العر�ص

اجلدول )2-1(: جدول العر�ص والطلب

عدد كبري من النا�ص 
يرغب باحل�س�ل عليه

عدد قليل من النا�ص 
يرغب باحل�س�ل عليه

الكمية املت�فرة كبرية

الكمية املت�فرة قليلة
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اأمثلة على اأنواع الطلب: 

الطلب الفردي: ¦
ُح اأ�سعاَرها  يبنّيُ اجلدوُل )2-2( عدَد الّدفاتِر التي يريُد وليٌد ذو اخلم�سَة َع�َسَر عاًما �سراَءها، كما ي��سّ
املتفاوتة. اإذا كاَن �ِسعُر الّدفرِت �سبعَة دنانرَي فلْن يرغَب وليٌد يف �سراِئه، اأّما اإذا كاَن �ِسعُرُه اأربعَة دنانرَي 
فاإّنُه قد يرغُب يف �سراِء دفرٍت واحد. لحْظ اأّنُه اإذا كاَن �ِسعُر الّدفرِت ديناًرا واحًدا، ف�سريغُب وليٌد يف 

�سراِء خم�سِة دفاتَر.

طلب ال�شوق: ¦
�ق بحيث يك�ن على �سكل جدول اأو ر�سم بيايّن. ح طلب ال�سُّ ميكن اأن ي��سّ

 ِلُنْلِق نظرًة على طلِب �س�ِق دفاتَر يف اإحدى املُدن يف اجلدوُل )3-2(.

اجلدوُل )2-2(

اجلدوُل )3-2(

الكميةال�ضعر بالدينار
0٫510
15
22
32
41
51
60
٧0

الكميةال�ضعر بالدينار
0٫5٧20
1550
2400
3280
4150
580
640
٧10
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ر فكِّ
اإليَك  ُطِلَب  جماورة،  ومدر�سٍة  مدر�سِتَك  بنَي  قدٍم  كرِة  مبارِة  يف 
املُ�ساهديَن  ُجمه�َر  يبيع�َن  الذيَن  الطلبِة  بع�ِص  على  الإ�سراُف 
عُر  ال�سِّ يك�ُن  عندما  اأكرَث  ي�سرتوَن  عادًة  النا�ُص  كاَن  وملّا  الف�سار. 

ًحا ال�سبب. ُدُه للف�سار؟ م��سّ عُر الذي �َسُتَحدِّ ا، فَما ال�سِّ منخف�سً

يك�ُن  بحيُث  الف�سار،  �سراِء  يف  يرغب�َن  قْد  املُ�ساهديَن  ِمَن  كبرًيا  عدًدا  هناَك  اأنَّ  للطلبِة  ْح  و�سّ
ًة اإذا كاَن �ِسعُرُه منا�سًبا. الإقباُل عليِه ملح�ًظا، خا�سّ
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عّرْف كاّلً ِمن: العر�ص، الطلب( 1
ُر ِمْن ماّدٍة ما. العر�ُص: ُهَ� ِمقداُر ما يت�فَّ

الطلُب:  ُهَ� ِمقداُر ما َيْطُلُب املُ�ستهِلُك ِمْن ماّدٍة ما.

ِح العبارَة الآتية، ُم�ستعيًنا بال�ّسرح:( 2  و�سّ
 تعتمُد اأ�سعاُر امل�ادِّ عادًة على العر�ِص والطلب.

عر�ٍص -    + ما(  �ِسلعٍة  على  احُل�س�ِل  يِف  يرغب�َن  النا�ص  ِمَن  كبرٌي  )عدٌد  مرتفٌع  طلٌب 
عر. منخف�ٍص )الكمّيُة املت�ّفرُة قليلٌة(= ارتفاَع ال�سِّ

�ِسلعٍة ما( + عر�ٍص -   يِف احُل�س�ِل على  النا�ِص يرغب�َن  ِمَن  قليٌل  طلٌب منخف�ٌص )عدٌد 
عر. مرتفٍع )الكمّيُة املت�ّفرُة كبريٌة(= انخفا�َص ال�سِّ

ازدياد ( 3 الطلب،  ازدياد  العر�ص،  )ينخف�ص  الآتية:  اجلمِل  با�ستخداِم  الفراغاِت  اأكمِل 
العر�ص، ينخف�ص طلب(.

-  ملّا يرغُب عدٌد كبرٌي ِمَن الّنا�ِص يِف احُل�س�ِل على �ِسلعٍة ما، فاإنَّ هذا ي�ؤّدي اإىل ازدياِد 
الطلب.

-  ينخف�ُص طلُب �ِسلعٍة ما عنَدما يرغُب عدٌد قليٌل ِمَن النا�ِص يِف احُل�س�ِل عليها.  

-  ينخف�ُص العر�ُص عندما تك�ُن الكمّيُة املت�ّفرُة ِمْن �ِسلعٍة ما قليلًة.

-  عندما تك�ُن الكمّية املت�ّفرُة ِمْن �ِسلعٍة ما كبريًة، فاإنَّ هذا ي�ؤّدي اإىل ازدياِد العر�ص.

اأ�ضئلُة الدر�س ِ
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

1 . 
ي�ستخدم امل�سطلحات واملفاهيم 

ال�اردة يف الدر�ص.

2 . 
يربط امل�سطلحات واملفاهيم بع�سها 

مع بع�ص.

3 . 
يربط امل�سطلحات واملفاهيم ب�اقع 

احلياة.

يظهر تفهمًا لعالقة الفرد باملجتمع. . 4

يعرب عن اآرائه بحرية. . 5

يتقبل وجهة نظر الآخرين. . 6

يقدم الدعم وامل�ساندة لالآخرين. . 7

ُة بالعمِل على اأن�شطِة الدر�ص:( 1 اأداُة التقومِي اخلا�شّ

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر َعَدِدّي
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

يعرُف مفه�َم العر�ص. . 1

يعرُف مفه�َم الطلب. . 2

3 . 
يكت�سُف العالقَة بنَي مفه�مي العر�ِص 
والطلِب ِمْن ِجهة، ومفه�ِم الّت�سعريِة 

ِمْن ِجهٍة اأخرى.

ِة بالدر�ص: ُة ِبنتاجاِت التَّعلُِّم اخلا�شّ اأداُة التقومِي اخلا�شّ  )2

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر َعَدِدّي
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اأ�شاليب التدري�صامل�شطلحات العلمية

خل، الّتجارة، البيع،  القدرُة ال�سرائّية، الدَّ
التَّعلُُّم بالن�ساط، التدري�ُص املبا�سر.ال�سراء.

الدر�ُس الثاين
ال�ضتهالُك امل�ضوؤول

ب�سراء  اخلدماِت  اأِو  ال�ّسلِع  يِف  املبادلُة  وتك�ُن  باملبادلة،  املاِل  على  احُل�س�ُل  باأّنها  الّتجارُة  ُف  ُتَعرَّ
ب�ساعة ب�سعٍر ُمعنّيٍ ثمَّ بيِعها ب�سعٍر اأعلى ُبْغَيَة حتقيِق الّربح.

والّتجارُة يِف الإ�سالِم و�سيلٌة ِمْن و�سائِل الك�سِب امل�سروع، حّتى اإنَّ ر�س�َل اهلِل -�سّلى اهلُل عليِه و�سّلَم- 
بُن  وعمُر  ديق،  ال�سّ بكٍر  اأب�  َوُهْم:  جتاًرا،  باجلّنِة  ريَن  املَُب�سَّ الع�سرِة  بع�ص  كاَن  كما  تاجًرا،  كاَن 

برُي بُن العّ�ام، وعبُدالّرحمِن بُن َعْ�ف. اخلّطاب، وعثماُن بُن عّفان، والزُّ
ُف الطالُب يف هذا الدر�ِص عملّيتي البيِع وال�ّسراء، وعالقَتُهما بفه�ِم  بناًء على ما �سلف، ف�سيتعرَّ

القدرِة ال�سرائّيِة والّدخِل ِمْن خالِل تنفيِذ الأن�سطِة الآتية:

ِنتاجات التعلُّم اخلا�سة بالدر�ص:
يت�ّقُع ِمَن الطالِب بعَد نهايِة الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على:

التعرف على عمليتي البيع وال�سراء. ¦
ا�ستنتاج اأن النق�د هي اإحدى طرق دفع ثمن ال�سلع واخلدمات. ¦
التعرف على مفه�م القدرة ال�سرائية. ¦
متييز العالقة بني الدخل والأ�سعار والقدرة ال�سرائية للفرد. ¦
حتديد الع�امل املختلفة امل�ؤثرة يف عادات امل�ستهلك ال�سرائية. ¦

الوقت:)٥ دقائق( 

ال�قت: )90( دقيقة
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الن�ضاُط )1(: البيُع وال�ّضراء

) الوقت: )40 دقيقًةَ
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يف تعريِف عملّيتي البيِع وال�ّسراِء ومفه�ِم القدرِة ال�سرائّية.

التعليماُت:

وّزِع الطلبَة على جمم�عات. ¦

اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة مناق�سَة الأ�سئلِة الآتية : ¦
لعِة قبَل �سراِئها ِمَن امَلْتَجر؟-   مِلَْن تع�ُد ملكّيُة ال�سِّ
َمْن ميلُك ال�ّسلعَة بعَد دفِع ثمِنها؟-  
كيَف ُيدفُع ثمُن ال�ّسلعِة اأِو اخلدمة؟-  
هْل َلَدْيَك القدرُة على �سراِء كلِّ حاجاِتك؟-  
َما الع�امُل التي ت�ؤّثُر يف قدرِتَك على �سراِء ما تريد؟-  

اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة و�سَع تعريٍف ُمقرتٍح لكلٍّ ِمَن: البيع، ال�ّسراء، القدرِة ال�سرائّية. ¦

ا�ستمْع اإىل اإجاباِت املجم�عات، ثمَّ ناق�ْسُهم. ¦

ا�ستنتْج َمَع الطلبِة التعريفاِت الآتية: ¦
البيُع: نقُل ملكّيِة ماّدٍة اأْو ب�ساعٍة اإىل الغرِي ُمقابَل مبلٍغ ِمَن الّنق�د.-  
ال�سراُء: امتالُك �ِسلعٍة اأْو ب�ساعٍة ُمقابَل اإعطاِء ماِلِكها مبلًغا ِمَن الّنق�د.-  
ميكُن دفُع ثمِن ال�ّسلعِة با�ستخداِم الّنق�ِد ال�رقّيِة اأِو املعِدنّية، كما اأنَّ هناَك طرائَق اأخرى -  

للّدفِع �َسَيَتناَوُلها احلديُث لحًقا. 
ُتها التي ميكُن �سراوؤها ببلٍغ ُمّدٍد -   القدرُة ال�سرائّية: ِهَي مقداُر ال�ّسلِع واخلدماِت اأْو كميَّ

ِمَن الّنق�د.
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مرتفًعا -   الفرِد  دخُل  كاَن  فاإذا  بالّدخل؛  بارتباِطها  وتنخف�ُص  ال�سرائّيُة  القدرُة  ترتفُع 
ْت تلَك القدرة، كذلَك  ا انخف�سَ ازداَدْت قدرُتُه ال�سرائّية، واإذا كاَن مت��سًطا اأْو منخف�سً
ْت اأ�سعاُر ال�ّسلِع فاإنَّ قدرَة الفرِد ال�سرائّيِة تزداد، بينما ي�ؤّدي ارتفاُع الأ�سعاِر  اإذا انخف�سَ

اإىل انخفا�ِص قدرِتِه ال�سرائّية.

الّدخُل: 
ا�ستثماٍر  ِمَن  عائٍد  اأْو  ُمها،  ُيقدِّ ِخدمٍة  اأْو  ي�ؤّديه،  عمٍل  ُمقاِبَل  الفرُد  يتقا�ساُه  الّنق�ِد  ِمَن  مبلٌغ 

َوِخالِفه.

الن�ضاُط )2(: البيُع وال�ّضراء

) الوقت: )4٥ دقيقًةَ
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يف  حت�سنِي عاداِتهِ ال�سرائّيِة كم�ستهلٍك.

التعليماُت:

وّزِع الطلبَة على جمم�عات. ¦

�ق( امل�ج�دِة يِف الن�ساط. ¦ ِة )ي��ُسُف يِف ال�سُّ اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة الّطالَع على ق�سّ

وق(: )يو�ُضُف يِف ال�ضُّ

اأْن َي�سرِتَي للبيِت جمم�عًة ِمَن ال�ّسلع، َفاأعطْتُه قائمًة بها كما ِهَي  اأُمُّ ي��ُسَف ِمَن ابِنها  طلَبْت 
َحٌة يِف ال�ّسكِل )2-1(: قائمُة ال�ّسلِع املطل�بة، اإ�سافًة اإىل مبلِغ ثالثنَي ديناًرا ثمًنا لها. َومَلّا  ُمَ��سّ
َه اإىل ال�ّس�ق، َو�َساأَل َعْن اأ�سعاِر ال�ّسلِع التي تريُدها والَدُتُه  كاَن ي��ُسُف ُم�ستهِلًكا ذكيًّا، فقْد َتَ�جَّ

ُح اجلدول )2-5(: قائمُة الأ�سعار. يف َماّلٍت ثالث، ثمَّ َكَتَبها يف جدول، كما ي��سِّ



77

�ساِعْد ي��ُسَف يِف الّتخطيِط ِل�سراِء ال�ّسلِع املطل�َبِة باأَقلِّ �ِسعٍر ُمكن. 

حيح. ¦ ِل اإىل احَللِّ ال�سّ اطرْح على الطلبِة ال�س�ؤاَل الآتي؛ مِل�ساَعَدِتِهْم يِف التََّ��سُّ
َل على اأقلِّ �ِسعٍر ُمكن؟-   هْل �سي�سرتي ي��ُسُف ب�ساَعَتُه ِمَن امَلْتَجِر نف�ِسِه ِليح�سُ

اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة ح�ساَب اأقلِّ مبلٍغ ُمكٍن ل�سراِء ال�ّسلِع جميِعها التي طلَبْتها والَدُة ي��ُسف،  ¦
ِمْن خالِل اإكماِل اجلدوِل امل�ج�ِد يِف ال�ّسكِل )2-3(: قائمُة الأ�سعار.

اّطلْع على اإجاباِت الطلبة، ثمَّ ناِق�ْسُهم. ¦

ال�ّسكِل )2-1(: قائمُة ال�ّسلِع املطل�بة

1 كغم                          1 كغم                          2 كغم                     َطَبٌق واحٌد

2 كغم                          1 كغم                       2 كغم                         1 كغم

2 كغم                  1 كغم                 1 كغم                4 كغم                  1 كغم
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ِكيَّ ُهَ� الذي ُيتابُع اأ�سعاَر ال�ّسلِع يِف ال�ّس�ق، ويقارُن بيَنها قبَل ال�ّسراء،  ¦ ْح للطلبِة اأنَّ املُت�سّ�َق الذَّ و�سّ
ُد ما يريُد �سراَءُه ِبِدّقة. وبنّيْ َلُهْم اأنَّ ال�ّسراَء َيِتمُّ بناًء على احلاَجِة الِفعلّيِة اإىل ال�ّسلعة.     ويحدِّ

اأقلُّ �ِشعٍر للكمّيِة الثالُثالثاينالأّوُلالكمّيُة املطلوبُةال�ّشلعُة
املطلوبِة

25.57510 كغماللْحُم
22.2522.254 كغمالّدجاُج

11.51.25١1 كغمكبدة
َمُك 16464 كغمال�سَّ
20.50.750.751 كغمالَبطاطا
110.750.750.75 كغمالُفلُفُل
10.50.50.50.5 كغماجَلَزُر

40.250.350.251 كغمالَبَندوَرُة
110.750.750.75 كغمالَفراولُة
10.50.350.250.25 كغمالَقْمُح
ّكُر 10.50.350.400.35 كغمال�سُّ

20.50.250.350.5 كغمالّطحنُي
33.253.153َطَبٌق واحٌدالَبْي�ُص

�ِسعُر الَ�حدِة ال�احدِة بالّديناِر لدى امَلْتَجر

اجلدول )2-5(: قائمُة الأ�سعار
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اأنَت مت�ضّوٌق َذِكّي، َفاْنَتِبْه لالآتي:

�سحّيَتها  ¦ يقُع  اإعالناِتها،  يف  جاذبًة  اأ�ساليًبا  املُنتجاِت  ِمَن  كثرٍي  ا�ستخداُم  الآونِة  هذِه  يف  ي�سيُع 
اإليه،  َولي�َص حِلاجِتِهْم  الإعالَن  اأحّب�ا  ُهْم  لأنَّ ُمْنَتًجا ما فقْط  ي�سرتوَن  اإذ  قني؛  املُت�س�ِّ ِمَن  العديُد 
َرُه الإعالن، فت�سيُع نق�ُدُهُم التي َبذل�ا ُجهًدا يف جمِعها  َّ� ف�ساًل َعْن اأّنُهْم قد ل يجدوَنُه كما �سَ

َهباء. !

49.90 دينار! ¦
نة،  ُتْكَتُب الأ�سعاُر يف كثرٍي ِمَن الإعالناِت بطريقٍة ُمغريٍة وبخط�ٍط كبريٍة َوُمل�َّ
غرية، فانتِبْه لهِذِه الأرقام؛ اإْذ قد  ّمم�ها الُك�س�َر َوالأرقاَم ال�سّ وي�ستخدُم ُم�سَ

ُل فر�سًة لل�ّسراء؛ فال فرَق بنَي 49.90  ل يك�ُن ال�ّسعُر منا�سًبا ِمْن حيُث اإنُه ُي�َسكِّ
ديناًرا َو 50 ديناًرا.

فر�شة ل تعّو�ص! ا�شرت الآن قبل اأن تندم! ¦
ا؛ اأْي اأّنُه ل ت�جُد ُخّطٌة اأْو تفكرٌي ُم�ْسَبٌق  ِظيًّ يك�ُن الكثرُي ِمْن قراراِت ال�ّسراِء حَلْ
واأنَت  َت�ْسُعُر  بعباراٍت  ُيْبِهروَنَك  البائعنَي  ِمَن  كثرًيا  اأنَّ  كما  ما،  ُمنَتٍج  ل�سراِء 
ا �َسَيف�ُتَك يف حاِل عدِم ال�ّسراء. فانتِبْه، َوا�ساأْل نف�َسك:  تقروؤها اأنَّ �سيًئا ُمِهمًّ

هْل اأنا يف حاجٍة اإىل هذا املُنتج؟

ا�شرتي اثنني واح�شل على واحدة جماًنا!! ¦
عبارَة  اأْو  العبارَة  هِذِه  يح�ي  اإعالًنا  فيها  ول جنُد  َمتاِجَر  اإىل  ندخَل  اأْن  َنُدَر 
)َعْر�ٌص ُمْغٍر(. احَلقُّ ُيقاُل: اإنها عرو�ٌص ُمغرية، ولكْن َفّكر: ملاذا َجَعل�ا الِقطعَة 
؟ وهْل  ا هذا �ِسعُر الِقطعِة احلقيقيُّ الأخرى جَماًنا؟ ا�ساأْل نف�َسَك اأوًل: هْل حقًّ
اأنا يف حاجٍة اإىل ثالِث ِقطع؟ اأْم اأنَّ ِقطعًة واحدًة ِمْن هذا املُنتج تكفيني؟ واإذا 
كاَن ال�ّسعُر جّيًدا فعاًل؛ فما الأ�سباُب التي َجَعَلْتُهْم يلجاأوَن اإىل هذا العر�ص؟ 
الحيِة  الحيِة ُهَ� ال�ّسبب، فاحر�ْص على اأْن تقراأَ تاريَخ ال�سّ قد يك�ُن تاريُخ ال�سّ
قبَل ال�ّسراء. واأخرًيا، َفّكْر: هْل اأنَت يف حاجٍة اإىل هذا املُنتِج وبهِذِه الكمّية، اأْم 

ِد اإح�سا�ِسَك باأّنها فر�سُة قد ل ُتَع�َّ�ص؟! اأّنَك �ست�سرتيِه مِلَُجرَّ
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اأ�ضئلُة الدر�س ِ
عّرِف املفاهيَم الآتية:( 1

البيُع: نقُل ملكّيِة ماّدٍة اأْو ب�ساعٍة اإىل الغرِي ُمقابَل مبلٍغ ِمَن الّنق�د.-  
ال�ّسراُء: امتالُك �ِسلعٍة اأْو ب�ساعٍة ُمقابَل اإعطاِء ماِلِكها مبلًغا ِمَن الّنق�د.-  
ٍد -   ُتها التي ميكُن �سراوؤها ببلٍغ ُمدَّ القدرُة ال�سرائّية: ِهَي مقداُر ال�ّسلِع َواخلدماِت اأْو كميَّ

ِمَن الّنق�د. 

ما عالقُة الّدخِل َوالأ�سعاِر بقدرِة الفرِد ال�سرائّية؟( 2
ترتفُع القدرُة ال�سرائّيُة وتنخف�ُص بارتباِطها بالّدخل؛ فاإذا كاَن دخُل الفرِد مرتفًعا ازداَدْت 
ْت  ْت تلَك القدرة، كذلك اإذا انخف�سَ ا انخف�سَ قدرُتُه ال�سرائّية، واإذا كاَن ُمت��ّسًطا اأْو منخف�سً
اأ�سعاُر ال�ّسلِع فاإنَّ قدرَة الفرِد ال�سرائّيِة تزداد، بينما ي�ؤّدي ارتفاُع الأ�سعاِر اإىل انخفا�ِص 

قدرِتِه ال�سرائّية. 

َل ( 3 يريُد �سديُقَك �سراَء جمم�عٍة ِمَن ال�ّسلع. َما الّن�سيحُة الذهبّيُة التي �َسُتْهديها َلُه ِلَيْح�سُ
على اأقلِّ الأ�سعار؟

ُحُه بدايًة بال�ّس�ؤاِل عْن اأ�سعاِر ال�ّسلِع التي يريُد �سراَءها يف اأكرَث ِمْن َمْتَجٍر اأْو �ُس�ق،  �َساأْن�سَ
واأْن ي�سرتَيها ِمْن غرِي مكاٍن اإذا كاَن ذلَك �سي�ّفُر عليِه دفَع مبلٍغ اإ�سايفٍّ ِمَن الّنق�د. 
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

ينفذ تعليمات الن�ساط بدقة. . 1

ي�ساهم يف تنظيم عمل املجم�عة. . 2

يعرب عن اآرائه بلباقة. . 3

يحرتم وجهة نظر الآخر.  . 4

ي�ستخدم لغة �سليمة مالئمة لدوره. . 5

ي�ستخدم لغة ج�سد مالئمة لدوره. . 6

يعمل ل�سالح املجم�عة. . 7

ُة بالعمِل على اأن�شطِة الدر�ص:( 1 اأداُة التقومِي اخلا�شّ

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر َعَدِدّي
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لَنعممعايري الأداءالرقم

ْف عملّيتي البيِع وال�ّسراء. . 1 يتعرَّ

2 . 
ي�ستنتُج اأنَّ الّنق�َد ِهَي اإحدى طرائِق دفِع ثمِن ال�ّسلِع 

واخلدمات.

ُف مفه�َم القدرِة ال�سرائّية. . 3 يتعرَّ

4 . 
ُز العالقَة بنَي الّدخِل والأ�سعاِر ِمْن ِجَهة، والقدرِة  مييِّ

ال�سرائّيِة ِمْن ِجَهٍة اأخرى.

5 . 
ُد الع�امَل املختلفَة امل�ؤثرَة يف عاداِت املُ�ستهِلِك  يحدِّ

ال�سرائّية.

ِة بالدر�ص: ُة ِبنتاجاِت التَّعلُِّم اخلا�شّ اأداُة التقومِي اخلا�شّ  )2

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
د قائمُة َر�شْ
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الدر�ُس الثالث
الّتخطيُط املــــايّل

اأ�شاليب التدري�صامل�شطلحات العلمية

التخطيُط، اليراداُت، امل�سروفاُت، الفائ�ُص، 
التَّعلُُّم بالن�ساط، التدري�ُص املبا�سر.الَعجز

ُد م�ساَرُهما عم�ًما،  ُل الّتخطيُط على نحٍ� عامٍّ اأهمّيًة كبريًة يف حياِة الفرِد واملجتمع؛ اإذ ُيحدِّ ُي�َسكِّ
م. َوُيَعدُّ الُعن�سَر الأ�سا�َص للّنجاِح والّتقدُّ

اأهداٍف  َوْفَق برناَمٍج ُمّدٍد لتحقيِق  املالّيِة  ال�ّس�ؤوِن  ، ويعني تنظيَم  اأن�اع، منها املايلُّ والتخطيُط 
ّددة . وعليه، فالتخطيُط تنظيٌم للّذاِت وللفكِر يِف امَلقاِم الأول، واإدارٌة  ُمعّينٍة خالَل ُمّدٍة زمنّيٍة ُمَ
وغاياِتنا  اأهداِفنا  اإىل  ال��س�ِل  اأجِل  ِمْن  تنفيِذها  يف  نرغُب  التي  للُخط�اِت  وترتيٌب  لالأول�ّياِت 

واأحالِمنا.
وما ِمْن �َسكٍّ يف اأنَّ لكلِّ فرٍد اأهداًفا واأحالًما وتطّلعاٍت م�ستقبلّيًة ي�سعى اإىل ال��س�ِل اإليها، وِلتحقيِق 

َمِج َوال�ّسليم.  ذلَك ينبغي للفرِد اأْن ي�ستعنَي بالتخطيِط املايلِّ املرَُبْ

ِنتاجات التعلُّم اخلا�سة بالدر�ص:
يت�ّقُع ِمَن الطالِب بعَد نهايِة الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على:

و�سع خطط �سخ�سية با�ستخدام التخطيط املايل. ¦

ا�ستنتاج اأهمية التخطيط املايل يف حياته. ¦

بناء خطة مالية.  ¦

الوقت:)10 دقائق( 

الوقت: )90( دقيقة
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الن�ضاُط )1(: ُخّطتي املالّية

) الوقت: )40 دقيقًةَ
الهدف:  

م�ساعدُة الطالِب يف و�سِع ُخّطٍة مالّيٍة تتنا�سُب َمَع حاجاِتِه ورغباِته.

التعليماُت:

وّزِع الطلبَة على جمم�عات، ثمَّ اطلْب اإىل كلٍّ منها حلَّ ورقِة العمِل )2-1(: ُخّطتي املالّية. ¦

َلْت اإليه. ¦ اطلْب اإىل املجم�عاِت عر�َص نتائِجها، ثمَّ ناِق�ْسها يف ما َتَ��سَّ
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ورقِة العمِل )2-1(: ُخّطتي املالّية

ْرَفُه خالَل �سهر؟( 1 فّكْر: َما الذي تريُد �ِسراَءُه اأْو �سَ
ْرَفها على نحٍ� ي�مّي:-   اأوًل: اأ�سياُء تريُد �سراَءها اأْو �سَ

فطرية طعام، ع�شري، �شكاكر.

ْرَفها خالَل اأ�سب�ع: -   ثانًيا: اأ�سياُء تريُد �سراَءها اأْو �سَ

قرطا�شية، الذهاب اإىل املطعم، الذهاب اإىل املكتبة العامة.

ْرَفها خالَل �سهر: ثالًثا: اأ�سياُء تريُد �سراَءها اأْو �سَ

رحلة مع الأ�شدقاء، الذهاب اإىل النادي الريا�شي، �شراء األعاب.

ْل يف ما َحّدْدَت ِمْن ُم�سرتياٍت وم�سروفات.( 2  تاأمَّ

هْل جميُعها �سرورّية؟ ل

هْل اأنَت يف حاجٍة اإليها فعاًل؟ ل-  

ْل -   �ؤالنِي؛ الأّوِل والّثاين، َوَعدِّ هْل ميكُن اخت�ساُرها؟ اإذا كانِت الإجابُة "َنعم"، َفُعْد اإىل ال�سُّ
ا منها. اإجاَبَتْيِهما. نعم، ميكن اخت�شار بع�شً
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تابع ورقِة العمِل )2-1(: ُخّطتي املالّية

فّكْر يف م�سادِر دخِلك، ثمَّ اكُتْبها. ( 3

والدي ووالدتي.

ُل عليها ِمْن م�سادِر دخِلك )الإيرادات(.( 4 اح�ُسِب املبالَغ التي �ستح�سُ

150 قر�شاً يومياً

هْل اإيراداُتَك اأكرُب ِمْن م�سروفاِتك؟ فّكْر: ماذا �ستفعُل باملبلِغ املَُتَبّقي )الفائ�ص(؟

نعم، اأدخر جزًءا منه لوقت احلاجة م�شتقبًل، واجلزء الآخر اإما اأ�شرتي هديًة لوالدّي 

اأو اأقوم ب�شراء كتاب اأحتاجه.........الخ

هْل م�سروفاُتَك اأكرُب ِمْن اإيراداِتك؟ فّكْر: كيَف ميكُن تقليُل امل�سروفات؟ اأْو: كيَف ميكُن ( 5
زيادُة الإيرادات؟

ميكن ترتيب الأولويات و�شراء ما هو �شروري فقط لتقليل امل�شروفات.

اأقوم ببع�ص الأعمال الب�شيطة واملنا�شبة لعمري يف اأوقات الفراغ لزيادة الإيرادات.
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العجُز والفائ�ُص:

ا. ¦ اإذا كانِت الإيراداُت اأكرَب ِمَن امل�شروفات؛ َفَيَتَبّقى مبلٌغ ِمَن املاِل ُي�شّمى فائ�شً
الفائ�ُص = الإيرادات - امل�شروفات

اإذا كانِت امل�شروفاُت اأكرَب ِمَن الإيرادات؛ َفَيْنُق�ُص مبلٌغ ِمَن املاِل ُي�شّمى عجًزا. ¦
العجُز = امل�شروفات - الإيرادات.

ْد مقداَر َعْجِزه/  ¦ �شوؤال: اإذا كانْت م�شروفاُت اأحمَد )60( ديناًرا، واإيراداُتُه )65( ديناًرا، فحدِّ
ه. فائ�شِ

احلل: 
ا مقداره: با اأن الإيرادات اأكرب من امل�سروفات، فاإن لديه فائ�سً

الفائ�ُص = الإيرادات - امل�شروفات 
65 - 60 = 5 دنانرَي

الإيرادات 
جمع اإيراد، وه� املبلغ 

الذي يح�سل عليه 
الفرد من م�سادر دخله 

املختلفة.

امل�شروفات
 جمع م�سروف، وه� 

املبلغ الذي ينفقه 
الفرد لتاأمني حاجاته 

ورغباته.

ح للطلبِة الآتي: و�سّ
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الن�ضاُط )2(: ِلُنَخّطْط ِلَوْجَبِة املَطعم

) الوقت: )40 دقيقًةَ
الهدف:  

َرة. َت�سَ م�ساعدُة الطالِب يف ت�سميِم ُخّطٍة مالّيٍة ُمْ

التعليماُت:

وّزِع الطلبَة على جمم�عاٍت ثنائّية. ¦

اطلْب اإىل كلِّ ثنائيٍّ ِمَن الطلبِة الّطالَع على ال�ّسكِل )2-2(: قائمُة الطعام. ¦

اطلْب اإىل كلِّ ثنائيٍّ افرتا�َص اأنَّ لدى اأحِدِهْم مبلَغ )20( ديناًرا ويريُد اأْن ي�سرتَي وجبًة لُه  ¦
ُن كلٌّ منُهما طبًقا رئي�ًسا، وطبًقا جانبيًّا، ون�َع حل�ى، ون�َع ع�سري.  ووجبًة لزميِله، بحيُث تت�سمَّ

)ُي�ْسَتعاُن بقائمِة الطعاِم املُْرَفَقِة بال�ّسكِل )2-2(.

ُد كلُّ فرٍد ِمَن الثنائيِّ ال�جبَة التي يريد، ويكُتُبها يف ورقِة َوْجَبتي، املُْرَفَقِة بال�ّسكِل )3-2(. ¦ ُيَحدِّ

اّطلْع على اإجاباِت الطلبة، ثمَّ ا�ساأْلُهم: ¦
هْل يكفي مبلُغ الـ )20( ديناًرا للَ�جبتني؟-  
ِد َلُكْم )20 ديناًرا(؟-   رُف �سمَن املبلِغ املَُحدَّ كيَف خّططُتْم ليك�َن ال�سّ
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ال�ّسكُل )2-2(: قائمُة الطعام.

قائمة الطعام

الطبق الرئي�ضي
اأرز مع الدجاج ---------------------------- 4.50  دينار
اأرز مع اللحم ------------------------------5.50 دينار
بيتزا-----------------------------------4.00 دينار
دجاج م�س�ي ----------------------------- 3.50  دينار

الطبق اجلانبي
بطاطا مقلية ----------------------------2.00   دينار
�سلطة خ�سار ----------------------------2.70  دينار

احللوى   
مثلجات -------------------------------1.70 دينار
فطرية التفاح ---------------------------2.00  دينار
فطرية مع مثلجات -------------------------3.50 دينار
كعكة ال�س�كالتة ---------------------------4.00 دينار

الع�ضائر
ع�سري برتقال -------------------------1.00 دينار
ع�سري ف�اكه م�سكلة ---------------------2.50 دينار
ع�سري م�ز مع حليب ---------------------1.30  دينار
حليب مع الف�اكه ------------------------3.50 دينار



90

ال�ّسكُل )2-3(: ورقُة وجبتي.

ال�ّشعُرالطلُبالفقرة

الطالُب الأّوُل

َبُق الّرئي�ص:  الطَّ
4،500اأرز مع الدجاج

َبُق اجلانبّي: الطَّ
2،700�شلطة خ�شار

احَلل�ى:
2،00فطرية التفاح

الع�سائُر:
1،00ع�شري برتقال

10،200املَجموُع:

الطالُب الثاين

َبُق الّرئي�ص: الطَّ
4،00بيتزا

َبُق اجلانبّي: الطَّ
2،00بطاطا مقلية

احَلل�ى:
1،700مثلجات

الَع�سائُر: 
1،300ع�شري موز مع حليب

٩،٠٠املجموُع:

19،200الإجمايّل: َوْجَبُتَك + َوْجَبِة َزميِلَك

لحظ اأنه لت�جد اإجابة من�ذجية واحدة لهذا ال�س�ؤال لأنها تعتمد على خيارات الطلبة.
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اأ�ضئلُة الدر�س ِ
عّرْف كاّلً ِمن: الإيرادات، وامل�سروفات.:( 1

ُل عليِه الفرُد ِمْن م�سادِر َدْخِلِه املختلفة. الإيراداُت: جمُع اإيراد، َوُهَ� املبلُغ الذي َيْح�سُ
امل�سروفاُت: جمُع م�سروف، َوُهَ� املبلُغ الذي ُيْنِفُقُه الفرُد لتاأمنِي حاجاِتِه َوَرَغباِته.

اإذا كانْت م�سروفاُت ُق�سيٍّ خالَل اأ�سب�ٍع )30( ديناًرا، وكانْت اإيراداُتُه خالَل الأ�سب�ِع نف�ِسِه ( 2
)25( ديناًرا، فهْل َلَدْيِه فائ�ٌص اأْم عجز؟ َوما مقداُره؟

ِبا اأنَّ م�سروفاِتِه اأكرُب ِمْن اإيراداِتِه، فاإنَّ َلَدْيِه َعجًزا ِمقداُره:
العجُز = امل�سروفات - الإيرادات

30 - 25 = خم�سُة دنانرَي.

ُتها �سهر. وملّا تبنّيَ لُه اأنَّ َلَدْيِه َعجًزا، ورِغَب يف �َسدِّ ذلَك العجِز ( 3 و�سَع اأخ�َك ُخّطًة مالّيًة مدَّ
فقد طلَب ن�سيَحَتَك بالطرائِق املُمكنة.

حتديِد  خالِل  ِمْن  الإمكاِن  قدَر  ِمْنها  التَّقليُل  يجُب  حيُث  م�سروفاِته؛  اإىل  ِبالنتباِه  ُحُه  اأْن�سَ
زيادِة  َثمَّ  َوِمْن  اأمَكن،  اإْن  َدْخِلِه  م�سادِر  ِلزيادِة  طرائَق  يف  ِبالّتفكرِي  ُحُه  اأَْن�سَ كما  اأول�ّياِته، 

اإيراداِته.
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

ي�سارك باأفكار اإبداعية.  . 1

يطبق التعليمات بجدية.      . 2

3 . 
ي�ظف معرفته بالريا�سات يف تنفيذ 

الن�ساط.

4 . 
يلتزم بدوره �سمن ال�قت املحدد 

للن�ساط.

5 . 
ي�ستخدم امل�سطلحات واملفاهيم 

ال�اردة يف الدر�ص.

6 . 
يربط امل�سطلحات واملفاهيم ال�اردة 

يف الدر�ص ب�اقع احلياة.

يت�ا�سل مع الآخرين باإيجابية. . 7

ُة بالعمِل على اأن�شطِة الدر�ص:( 1 اأداُة التقومِي اخلا�شّ

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر َعَدِدّي
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ِة بالدر�ص: ُة ِبنتاجاِت التَّعلُِّم اخلا�شّ اأداُة التقومِي اخلا�شّ  )2

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر َعَدِدّي

متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

يعرُف مفه�مي الإيراداِت وامل�ساريف. . 1

يعرُف مفه�مي الفائ�ِص والعجز. . 2

3 . 
يربُط مفه�مي العجِز والفائ�ِص 

بفه�مي الإيراداِت وامل�ساريف.

ي�ستنتُج اأهمّيَة الّتخطيِط املايّل. . 4

5 . 
يبني ُخّطًة مالّيًة لهدٍف ُمعنّيٍ خالَل 

ُمّدٍة زمنّيٍة ق�سرية.

ي�ستنتُج طرائَق ِل�َسدِّ العجز. . 6
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الدر�ُس الّرابُع
طرائُق الّدفع

اأ�شاليب التدري�صامل�شطلحات العلمية

التَّعلُُّم بالن�ساط، التدري�ُص املبا�سر.ال�سيك، الُكمبيالة

ال�رقّيِة  والعمالِت  الّنق�ِد  با�ستخداِم  الّدفُع  َوِهَي  الّدفع،  طرائِق  اإحدى  �سابٍق  در�ص  يف  تعّلمنا 
واملعِدنّية. ويف هذا الدر�ص، �سنتعلَُّم اأنَّ هناَك طرائَق اأخرى للّدفع، مثَل الّدفِع با�ستخداِم ال�ّسيِك 
اأِو الُكمبيالة، واأنَّ هناَك و�سائَل اإلكرتونّيًة للّدفِع تتمّثُل يف بطاقِة الّدفِع امل�سِرفّيِة اأْو حت�يِل الّنق�ِد 
اأِو الّدفِع ِبَ��ساطِة الهاتِف اأِو الإنرتنت، واأّنُه ميكُن حتديُد طريقِة الّدفِع املنا�سبِة للم�قِف اأِو احلالة. 

ِف ذلَك ُكلِّه، ينبغي تنفيُذ الأن�سطِة الآتية.  ولتعرُّ

ِنتاجات التعلُّم اخلا�سة بالدر�ص:
يت�ّقُع ِمَن الطالِب بعَد نهايِة الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على:

يتعّرَف طرائَق الّدفِع املختلفة.  ¦

يكت�سَف مزايا طرائِق الّدفِع املختلفِة وعي�َبها. ¦

ي�ستنتَج الطريقَة الأمثَل للّدفِع َح�َسَب امل�قِف اأِو احلالة. ¦

الوقت:)٥ دقائق( 

ال�قت: )45( دقيقة
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الن�ضاُط )1(: لقاُء اخُلرباء

) الوقت: )40 دقيقًةَ
الهدف:  

ِف طرائِق الّدفِع املختلفة. م�ساعدُة الطالِب يف تعرُّ

التعليماُت:

وّزِع الطلبَةَ على �ِستِّ جمم�عات. ¦

ِة بها، وتناق�ُص امليزاِت والعي�َب املتعّلقَة بطريقِة  ¦ ِلُع كلُّ جمم�عٍة على ورقِة اخلبرِي اخلا�سّ َتطَّ
الّدفع، َح�َسَب الآتي:

املجم�عُة )1(: بطاقُة اخلبرِي )العمالت/ النق�د(.( 1

املجم�عُة )2(: بطاقُة اخلبرِي )ال�سيك(.( 2

املجم�عُة )3(: بطاقُة اخلبرِي )الُكمبيالة(.( 3

املجم�عُة )4(: بطاقُة اخلبرِي )بطاقُة الّدفِع امل�سِرفّية(.( 4

املجم�عُة )5(: بطاقُة اخلبرِي )الّتح�يل(.( 5

املجم�عُة )6(: بطاقُة اخلبرِي )الّدفُع ِبَ��ساطِة الهاتِف اأِو الإنرتنت(.( 6

اأَِعْد ت�زيَع املجم�عات، بحيُث حتت�ي كلٌّ جمم�عٍة جديدٍة منها على طالٍب واحٍد على الأقلِّ  ¦
تِّ ال�ّسابقة. ِمَن املجم�عاِت ال�سِّ

اطلْب اإىل كلِّ طالٍب يِف املجم�عِة اجلديدِة نقَل خربِتِه يف طريقِة الّدفِع التي تعلََّمها اإىل اأفراِد  ¦
جمم�عِتِه اجلديدة. 
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العمالُت )النقود(    . 1
بنَي  �سي�ًعا  والأكرِث  ال�ّسراء،  عنَد  املُعتَمدِة  الّدفِع  طرائِق  اإحدى 
الّنا�ص. َوُيْدَفُع عاَدًة با�ستخداِم العمالِت املحلّيِة املُعتَمدِة بفئاِتها 
دنانرَي،  َع�ْسَرِة  ديناًرا،  ع�سريَن  ديناًرا،  خم�سنَي  )فئُة:  املختلفِة: 
ا العمالُت املعِدنّيُة  خم�سِة دنانرَي، ديناٍر واحد(، وقد ُت�ستخدُم اأي�سً
قرو�ص،  خم�سِة  قرو�ص،  ع�سرِة  دينار،  ربِع  دينار،  ن�سِف  )فئُة: 

قر�ص(، وميكُن الّدفُع نقًدا با�ستخداِم عمالٍت اأخرى غرِي العملِة املحلّية، اإْن َقِبَل البائع.
ت�ستخدُم هذِه الطريقُة يِف الّدفِع عادًة عندما يك�ُن ثمُن ال�ّسلعِة قلياًل، بحيُث ميكُن للم�سرتي 

اأْن َيْحِمل َمَعهُ  ثمنها باأمان.

ال�ّضيُك )*(. 2
ُهَ� �سك مكت�ٌب َوفق �سروط حددها القان�ن، يت�سّمن اأمرًا َيطلُب 
بِه �سخ�ٌص ُي�َسّمى ال�ّساحَب ِمْن �سخ�صٍ اآخَر ُي�َسّمى امل�سح�َب عليِه 
ل�سخ�صٍ  اأْو  لل�ّساحِب  الّنق�ِد  ِمَن  ُمعّيًنا  مبلًغا  بقت�ساُه  يدفَع  اأْن 
�ساحِب  َلدى  يك�َن  اأْن  يجُب  احلالِة  هِذِه  ويف  حِلاِمِله.  اأْو  ُمعنّيٍ 

ال�ّسيِك  ويِف  ال�ّسيِك عنَد حتريِره.  قيمَة  يغّطي  البنِك  يِف  كاٍف  مبلٌغ  امل�سح�ِب عليِه  اأِو  ال�ّسيِك 
ميكُن حتديُد ا�ْسِم امل�سح�ِب عليه، اأْو ُتكتُب عبارُة "حلاِمِله".

كبرًيا  املُ�سرتي  �سيدفُعُه  الذي  املبلُغ  يك�ُن  عندما  عادًة  ال�ّسحِب  يِف  الطريقُة  هذِه  ت�ستخدُم 
ُعُب َحْمُله، ِمْن مثِل ثمِن �سّيارة. علًما اأنَّ اأ�سحاَب امل�ؤ�ّس�ساِت وال�ّسركاِت ي�ستخدم�َن هذِه  َوَي�سْ

الطريقَة يِف الّدفِع اأكرَث ِمَن ا�ستخداِمِهْم طريقَة الّدفِع الّنقدّي.

الُكمبيالُة. 3
يك�ُن  )قد  اآخَر  طرٍف  اإىل  طرٍف  ِمْن  تعّهًدا  تت�سّمُن  ورقٌة  ِهَي 
ُمعّيًنا  اأّوُلُهما يف تاريٍخ ُمعنّيٍ مبلًغا  باأْن يدفَع  ا(،  اأْو �سخ�سً بنًكا 

ِمَن الّنق�ِد للطرِف الّثاين.
وعليه، فاإنَّ الُكمبيالة تت�سّمُن تاريَخ حتريِرها، وتاريَخ ا�ستحقاِقها 

ولي�سْت  َلة،  ُم�ؤجَّ تك�ُن  الُكمبيالة  فاإنَّ  َثمَّ  َوِمْن  قيَمَتها(.  الّثاين  الطرُف  ياأُخَذ  اأْن  يجُب  )متى 
واجبَة الّدفِع على الَف�ر.

ْيِن ال�اجِب ال�ّسداِد  وُت�ستخدُم الُكمبيالة للّدفِع الآجِل )َح�َسَب تاريِخ ا�ستحقاِقها(، َفِهَي مثُل الدَّ
ّدٍد بتاريخ. وميكُن حتريُر الُكمبيالة على من�ذٍج خا�صٍّ بها اأْو على ورقٍة بي�ساء. يف وقٍت ُمَ

ل. *ملحوظٌة للمعّلم: �سيتعّرُف الطالُب يِف الف�سِل القادِم ال�ّسيك، ويتعلَُّم طريقَة ا�ستعماِلِه على نحٍ� ُمَف�سَّ
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4. بطاقُة الّدفِع امل�ضِرِفّية 
�سريحٍة  على  حتت�ي  بطاقًة  َت�ستخِدُم  اإلكرتونّية،  دفٍع  و�سيلُة 
�سيٍء  �سراِء  يف  يرغُب  عندما  �ساحِبها  بياناِت  حتمُل  اإلكرتونّية، 
ِبَ��ساطِة  ُيْدَخُل  ثمَّ  ة،  اآلٍة خا�سّ البطاقُة يف  ُع هذِه  ُتْ��سَ ما، بحيُث 
َل املبلُغ ِمْن  ْقُم ال�ّسريُّ فيتح�َّ ل�حِة املفاتيِح املبلُغ املطل�ُب دفُعُه َوالرَّ
ُل  َوَيْح�سُ الّتجارّي،  املركِز  اإىل ح�ساِب  البنِك  يِف  امل�سرتي  ح�ساِب 
امل�سرتي يِف املقابِل ِمْن �ساحِب املركِز الّتجاريِّ على اإي�ساٍل َوَرِقيٍّ 

ُيْثِبُت عملّيتي ال�ّسراِء والّدفع.
ف�ٍف لحقة.  ُل يف �سُ َوِلهذِه البطاقاِت امل�سِرفّيِة اأن�اٌع متلفة، �َسُتَف�سَّ

٥. الّتحويُل
ُنُهْم ِبَ��ساَطِتها  كِّ ُمها البن�ُك لعمالِئها، مُتَ و�سيلُة دفٍع اإلكرتونّيٍة تقدِّ
ِمْن نقِل اأم�اِلِهْم ِمْن بنٍك اإىل اآخَر اأْو اإىل البنِك نف�ِسه، َوِمْن �سخ�صٍ 
ُمَ�ّثقًة َولها  ُي�َسّمى املُ�ستفيد. وعادًة تك�ُن هذِه احل�الُت  اإىل اآخَر 

رعَة والّدقَة والأمان. ق�اعُد َعَمٍل تعتمُد ال�سُّ
ُلُه ِمْن ح�ساِبها  ت�ستخدُم ال�ّسركاُت وامل�ؤ�ّس�ساُت هذِه الطريقَة لدفِع رواتِب م�ّظفيها، بحيُث حت�ِّ

اإىل ح�ساِبهم.

6. الدفُع ِبَو�ضاطِة الهاتِف اأِو الإنرتنت
ُل الأم�اُل ِبَ��ساطِتها ِمْن طرٍف اإىل  ّ�َ طريقٌة للّدفِع الإلكرتويّن، حُتَ
الإنرتنت  عرَب  الآمِن  وال�ّسراِء  الإلكرتوينِّ  الّت�س�ُِّق  جماِل  يف  اآخَر 

)PayPal سٌة للبيع، منها م�قُع� )م�اقُع على الإنرتنت ُم�سّ
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ْح للطلبِة الآتي: و�سّ

ْخِذ الإي�ساِل الَ�َرِقيِّ الذي  ¦ ّحِة املبلغ، َواأَ ْد، عنَد الّدفِع ِبَ��ساطِة البطاقِة امل�سِرفّية، ِمْن �سِ تاأكَّ
ّي. رِّ ُيَبنّيُ الثمَن الذي دفعَتُه ُمقابَل �سراِء ال�ّسلعة. َواْحِر�ْص على عدِم اإعطاِء البائِع َرْقَمَك ال�سِّ

ْرِف فئٍة كبرية. ¦ َطرَّ اإىل �سَ تذّكْر دائًما اأْن ُتبقَي َمَعَك فئاٍت �سغريًة ِمَن العملة؛ َكْي ل ُت�سْ

ينبغي لَك عنَد �سراِئَك ِبَ��ساطِة الهاتِف اأِو الإنرتنت اأْن تتاأّكَد ِمَن امل�ؤ�ّس�سِة التي َتَ�دُّ التَّعاُمَل  ¦
َمَعها، واأْن ت�سَع يف بطاقِتَك مبلًغا ي�ازي �سعَر ال�ّسلعِة نف�ِسها التي َتَ�دُّ �سراءها؛ ِل�سماِن عدِم 
طريِق  عْن  لل�ّسراِء  ًة  خا�سّ بطاقاٍت  هناَك  اأنَّ  علًما  املطل�بة.  القيمِة  ِمَن  اأكرَب  مبلٍغ  �سحِب 

الإنرتنت، ت�سُع فيها املبلَغ الذي حتتاُج اإليِه فقْط لإمتاِم عملّيِة ال�ّسراء. 
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اأ�ضئلُة الدر�س ِ
عّرْف مفهومي ال�شيِك والُكمبيالة، وا�شتنتْج بع�َص الفروِق بيَنُهما.( 1

ال�ّسيُك: ُهَ� �سك مكت�ٌب َوفق �سروط حددها القان�ن، يت�سّمن اأمرًا َيطلُب بِه �سخ�ٌص ُي�َسّمى 
الّنق�ِد  ِمَن  ُمعّيًنا  مبلًغا  يدفَع بقت�ساُه  اأْن  عليِه  امل�سح�َب  ُي�َسّمى  اآخَر  �سخ�صٍ  ِمْن  ال�ّساحَب 

لل�ّساحِب اأْو ل�سخ�صٍ ُمعنّيٍ اأْو حِلاِمِله.

ا(، باأْن  ًدا ِمْن طرٍف اإىل طرٍف اآخَر )قد يك�ُن بنًكا اأْو �سخ�سً ُن َتَعهُّ الُكمبيالة: ِهَي ورقٌة تت�سمَّ
ٍ مبلًغا ُمعّيًنا ِمَن الّنق�ِد للطرِف الثاين. يدفَع اأّوُلُهما يف تاريٍخ ُمعنيَّ

بع�ُص الفروِق بيَنُهما:
يجُب اأْن يك�َن َلدى �ساحِب ال�ّسيِك اأِو امل�سح�ِب عليِه مبلٌغ كاٍف يِف البنِك ُيَغّطي قيمَة ال�ّسيِك 
عنَد حتريِره، اأّما الُكمبيالة فال ُي�سرتُط فيها ذلك؛ اإذ يجُب اأْن يك�َن مبلُغها املُ�ستحقُّ م�ج�ًدا 

عنَد تاريِخ �سرِفها ل تاريِخ حتريِرها. 
الُكمبيالِة  يِف  اأّما  "حِلاِمِله"،  عبارُة  ُتْكَتُب  اأْو  عليه،  امل�سح�ِب  ا�ْسِم  ال�ّسيِك ميكُن حتديُد  ويِف 

راَحة. فيجُب اأْن ُيْذَكَر ا�ْسُم الّطرفني؛ الأّوِل والثاين، �سَ

ْد ثلًثا ِمْن كٍل من و�شائِل الّدفِع الورقّية، َوثلًثا ِمْن كٍل ِمْن و�شائِل الّدفِع الإلكرتونّية.( 2 َعدِّ
و�سائُل دفٍع ورقية: 

ال�سيك. 1
النق�د. 2
الُكمبيالة.. 3

و�سائُل دفٍع اإلكرتونّية:
 بطاقُة الّدفِع امل�سِرفية. 1
الّدفُع ِبَ��ساطِة الهاتِف اأِو الإنرتنت. 2
الّتح�يل.. 3
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متو�شطجيدجيد جًداممتازمعايري الأداءالرقم

1 . 
يظهر قب�ًل ل�ستخدام التكن�ل�جيا يف 

املعامالت املالية.

2 . 
يحكم على البدائل املختلفة 

ب��س�عية.

يلتزم بتعليمات الن�ساط . . 3

4 . 
ي�ساعد زمالءه يف الفريق لل��س�ل 

للنتاج املطل�ب.

5 . 
ي�ستخدم امل�سطلحات واملفاهيم 

ال�اردة يف الدر�ص اأثناء تنفيذ 
الن�ساط.

يظهر جدّية اأثناء لعب دوره. . 6

يت�ا�سل مع الآخرين باإيجابية. . 7

ُة بالعمِل على اأن�شطِة الدر�ص:( 1 اأداُة التقومِي اخلا�شّ

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
�ُشّلُم تقديٍر َعَدِدّي
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ِة بالدر�ص: ُة ِبنتاجاِت التَّعلُِّم اخلا�شّ اأداُة التقومِي اخلا�شّ  )2

 ا�شرتاتيجية التقومي
امللحظة

اأداُة التقومِي:
د قائمة َر�شْ

لَنعممعايري الأداءالرقم

يتعّرُف طرائَق الّدفِع املختلفة. . 1

ي�ستنتُج ميزاِت طرائِق الّدفِع املختلفِة وعي�َبها. . 2

يعرُف مفه�َم ال�سيك. . 3

يعرُف مفه�َم الُكمبيالة. . 4

ُف و�سائَل الّدفِع الإلكرتونّيِة املختلفة. . 5 يتعرَّ

6 . 
ِفها  ُف مفه�َم بطاقِة الّدفِع امل�سِرِفّيِة ِبَ��سْ يتعرَّ

طريقًة للّدفِع الإلكرتويّن.

ُف مفه�َم الّتح�يِل بنَي احل�سابات. . 7 يتعرَّ

8 . 
ُف طريقَة الّدفِع ِبَ��ساطِة الهاتِف اأِو الإنرتنت  يتعرَّ

ِفِهما و�سيلًة للّدفِع الإلكرتويّن. ِبَ��سْ
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عرف امل�سطلحات واملفاهيم الآتية:( 1
العر�ُص: مقداُر ما يت�ّفُر ِمْن ماّدٍة ما. 

الطلُب:  مقداُر ما َيطُلُب املُ�ستهِلُك ِمْن ماّدٍة ما. 
ٍد ِمَن الّنق�د. ُتها التي ميكُن �سراوؤها ببلٍغ ُمدَّ القدرُة ال�سرائّية: مقداُر ال�ّسلِع واخلدماِت اأْو كميَّ

َغباِت والَ�فاِء باحلاجات.  ٌة ِمَن ال�ّسلِع تبقى بعَد تلبيِة الرَّ ر، اأْو كميَّ الفائ�ُص: مبلٌغ ِمَن املاِل يت�فَّ
 العجُز: نق�ٌص يِف املاِل اأِو ال�ّسلِع عّما ُهَ� مطل�ب. 

وازن بني ماطِر طرِق الدفِع التقليديِة والإلكرتونيِة ومتى ن�ستخدم كل ن�ٍع منها.( 2
يف كل عملية بيع و�سراء يجب اأن تك�ن هناك طريقة للدفع، ولكن هناك ماطر من هذه العملية 
تتنامى اإن اخرتنا طريقة خاطئة للدفع، فاإن كان املبلغ املراد دفعه ثمنًا ل�سيارة مثاًل كبريًا، فاملخاطرة 
بحمل هذا املبلغ من النق�د ل�ج�د احتمالية �سياعها اأو �سرقتها وبالتايل ميكن هنا ا�ستخدام ال�سيك 
املُحّرر با�سم البائع لأن ذلك ُيغني عن حمل مبلغ كبري من النق�د، ولكن قبل حترير ال�سيك احذر 
من املخاطرة بتحريره ببلغ ل يغطيه ح�سابك البنكي؛ فذلك حتا�سب عليه قان�نيًا. اأما اإن اأردت 
�سراء �سلعة من م�قع على الإنرتنت فال تخاطر بدفع املبلغ قبل التاأكد من م�سداقية ذلك امل�قع، 
واإن كان �سادقًا فال تخاطر ب��سع مبلغ كبري من النق�د يف بطاقتك واإمنا ين�سح ب�سحن البطاقة 
ببلغ م�اٍز ملا �ستدفعه، واإن اأردت �سراء �سلعة ب��ساطة بطاقة الدفع امل�سرفية فتاأكد اأن ُتدخل الرقم 
ال�سري بنف�سك ول تعطه للبائع، كذلك اطلب اإي�ساًل باملبلغ الذي دفعته، كذلك اإن اأرادت �سركة اأن 
تعطي الرواتب مل�ظفيها فال ي�سلح هنا اأن تك�ن كل الرواتب نقدًا م�ج�دة يف ال�سركة لأن يف ذلك 

ماطرة، بل يتم حت�يل الرواتب من ح�ساب ال�سركة اإىل ح�ساب امل�ظفني كل ح�سب راتبه.

ِع ُخّطٍة مالّيٍة �سخ�سّية؟ ( 3 براأيك ما اأهمّيَة َو�سْ
مدرو�سة  بطريقة  م�سروفاته  وي�زع  اأول�ياته،  يحدد  الفرد  يجعل  �سخ�سية  مالية  خطة  و�سع  اإن   
ما  الفائ�ص،  اأو  العجز  حتديد  وبالتايل  وم�سروفاته  دخله  م�سادر  بني  يقارن  وجتعله  منظمة، 
يحثه على التاأمل يف كيفية زيادة م�سادر الدخل اأو كيفية التقليل من امل�سروفات، اأو كيفية زيادة 

املدخرات.

اأ�ضئلُة الَوحدِة
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مّت ِبحمد اهلل


