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 مبسم هللا الرحمن الرحي

 املقدمة
 

وصحبه أمجعني، وبعد، فانطالقًا من الرؤية امللكية السامية،  احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله
م حاجات الئِّ على حنٍو يُ  املتميزبتطوير املناهج الدراسية؛ بُ ْغَيَة حتقيق التعليم النوعي  املتعلقةتستمر وزارة الرتبية والتعليم يف أداء رسالتها 

ايهتا، ُمزوَّدين متطلَّبات احلياة العصرية وحتد  و ف األساسية الالزمة للتكي  املهارات عاٍل من على قدٍر  املتعلمنيالطلبة، وإعداد جيل من 
م تساعد على بناء شخصياهتم بصورة متوازنة سليمة؛ ليكونوا منتمني إىل وطنهم وأُمَّتهم، وقادرين على بناء عالقات يَ مبعارف ومهارات وقِّ 

ات ُتسهِّم يف حتسني نوعية عن اإلفادة من املعرفة واالقتصاد والتكنولوجيا يف ممارس إنسانية يف إطار من التعاون واالنفتاح على العاََل، فضاًل 
 ابلفائدة على أنفسهم وجمتمعهم.      ذلك كله يعودف ،احلياة

وافرة، والرتكيز قدراهتم املختلفة واإلمكاانت املتو الفروق الفردية بني الطلبة، بتنويع األنشطة واألمثلة مبا يتالءم  دليلروعي يف أتليف هذا ال
إىل العمل  حبيث تكون أقرب إىل الواقع احليايت اليومي للطلبة؛ ما ُُيف ِّزهم ؛ابلتفكري اإلبداعي، واختيار املوضوعات املتعلقةعلى اجلوانب 

 التعاوين.

على كثري من األمثلة التوضيحية واألنشطة والتطبيقات العملية اليت ُتسهِّم يف حتقيق أهداف الدروس، وتوضيح احملتوى  الدليلوقد اشتمل 
دَّدة ُمنظَّمة مرتابطة األجزاء خالية من االراجال خل ابفاعلية. وللُمعل ِّم أن جيتهد يف توضيح األفكار، وتطبيق األنشطة َوفقً  ُُ طوات 

ظروف البيئة التعليمية التعل مية وإمكاانهتا، واختيار الطرائق اليت تساعد على و حتقيق األهداف اجلزئية للمادة مبا يتالءم  والعشوائية؛ بُ ْغَيةَ 
 رسم أفضل املمارسات وحتديدها لتنفيذ الدروس وتقييمها.

  نا يف تقدمي ما هو مناسب ومفيد،قْ ف ِّ هللا العلي القدير أن نكون قد وُ  دعوختاًما، فإننا ن
ُ
 .ؤلَّف أهدافه املنشودةوأن ُُيق ِّق هذا امل

 

 وهللا ويل التوفيق
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 عدد الحصص الدرس الوحدة
التوعية  الوحدة األولى:

 المرورية
 ( حصتان2) الدرس األول: الحوادث المرورية
 حصتان( 2) الدرس الثاني: السالمة المرورية

الوحدة الثانية: التمديدات 
 الصحية

 ( حصص4) أنابيب توصيل المياهالدرس األول: 

 التمديداتالوحدة الثالثة: 
 الكهربائية المنزلية

المفاتيح الكهربائية في التمديدات الكهربائية الدرس األول: 
 المنزلية

 ( حصص4)

الوحدة الرابعة: التعامل مع 
 المنزليةاألجهزة الكهربائية 

 ( حصتان2) الدرس األول: المكواة الكهربائية
 ( حصتان2) الدرس الثاني: مجفف الشعر

الوحدة الخامسة: التجارة 
 اإللكترونية

 ( حصتان2) الدرس األول: التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية
 ( حصص4) الدرس الثاني: التسويق اإللكتروني

الوحدة السادسة: إعداد 
 مائدة الطعام

 ( حصتان2) الدرس األول: إعداد مائدة الطعام وترتيبها
 ( حصتان2) الدرس الثاني: طي فوط مائدة الطعام وتشكيلها

الوحدة السابعة: الزراعة 
 المكشوفة والزراعة المحمية

 ( حصتان2) الدرس األول: أهمية الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية
 ( حصتان2) أشتال الخضراواتالدرس الثاني: إنتاج 

 ( حصة30)               مجموع الحصص:                             

 الحصص المقررة بحسبتوزيع الوحدات والدروس 

األول الفصل  
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 عدد الحصص الدرس الوحدة
 ( حصتان2) الدرس األول: اإلغماء الوحدة الثامنة: اإلسعافات األولية

 ( حصص4) الدرس الثاني: حاالت اللسع والعض
الدرس األول: الزراعة المطرية والزراعة المروية  الوحدة التاسعة: زراعة الخضراوات

 للخضراوات
 ( حصص4)

 ( حصتان2) الدرس الثاني: خدمة نباتات الخضراوات
دهان بعض المشغوالت الخشبية الدرس األول:  الوحدة العاشرة: أعمال الدهان

 والمعدنية
 ( حصص4)

الوحدة الحادية عشرة: العناية 
 بالمالبس

الدرس األول: دالالت الرقاع المثبتة داخل 
 المالبس

 ( حصتان2)

 ( حصص4) الدرس الثاني: إزالة البقع عن المالبس
الوحدة الثانية عشرة: أشغال 

 الصوف
 ( حصتان2) الدرس األول: المشغوالت الصوفية

عشرة: البطاقة الوحدة الثالثة 
 االئتمانية

 ( حصتان2) استعمال البطاقة االئتمانيةالدرس األول: 

 ( حصص4) الطهوالدرس األول:  الوحدة الرابعة عشرة: إعداد الطعام

 ( حصة30) مجموع الحصص:                                      

الحصص المقررة بحسبتوزيع الوحدات والدروس   

الثاني الفصل  
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 مفردات الدليل

  :م فيه مادة عن طريق توجيه األسئلة.التدريس المباشر  درس مصمم وموجه من قبل المعلم، تقدَّ
 :على التعلم؛ بغية تحقيق هدف مشترك،  اعمل الطلبة ضمن مجموعات؛ لمساعدة بعضهم بعض   التعلم التعاوني

 جموعة.من األدوار داخل الم اعديد  مسؤولية في التعلم، وأن يتولى  أو أداء واجب ما، على أن يبدي كل طالب
 :علومات وفرزها ، عن طريق تحليل المما صحة رأي أو اعتقاد فينشاط ذهني عملي للتحكم  التفكير الناقد

 السلبية.من األفكار اإليجابية  واختبارها؛ بغية تمييز
 :تقديم قضايا ومسائل حقيقية وواقعية للطلبة، ثم الطلب إليهم تمحيصها ومعالجتها بأسلوب  حل المشكالت

 منظم.
 يتحمل فيه الطلبة مسؤولية تعلمهم، عن طريق استخدام مهارات انمط من التعلم الموجه ذاتي   ستقصاء:اال ،

  إلى توليد معلومات جديدة.واتجاهات؛ لتنظيم المعلومات وتقويمها، وصوال  
  :نتاجات خاصه يتوقع أن يحققها الطلبة، وتتميز بشموليتها وتنوعها )معارف، ومهارات،نتاجات التعلم 

يبني المحتوى، وتمثل ركيزة أساسية للمنهاج، وتسهم في تصميم نماذج  فعليهاا للمعلم؛ واتجاهات(، وتعد مرجع  
 ستراتيجيات التدريس، وبناء أدوات التدريس المناسبة لها.إقف التعليمية المناسبة، واختيار الموا

  :والسالمة، التي يجب مراعاتها عند تنفيذ اإلرشادات، واالحتياطات الخاصة باألمان إجراءات السالمة العامة
 الموقف التعليمي.

  :إجراءات تهدف إلى تنظيم الموقف التعليمي وضبطه؛ لتسهيل تنفيذ الدرس بكفاءة.إجراءات التنفيذ 
  :معلومات إثرائية ضرورية موجزة، ذات عالقة بالمحتوى، موجهه إلى المعلم والطالب، وهي معلومات إضافية

لى إثراء معارف المعلم بالمحتوى؛ بقصد إرشاده عبر تهدف إلى إثارة  دافعية الطالب ومساعدته على التعلم، وا 
 استخدام مصادر تعليمية أخرى متنوعة.

  :المدة الزمنية المتوقعة لتحقيق النتاجات الخاصة.عدد الحصص 
 أو الطلبة الموقف التعليمي، م بها المعلم ي  طوات واإلجراءات المنظمة التي يقالخ ستراتيجيات التقويم وأدواته:إ

و بناء وقياس مدى تحقيق النتاجات، وهي عملية مستمرة في أثناء تنفيذ الموقف التعليمي، ويمكن تطويرها، أ
 تطبيقها بالتكامل مع إجراءات إدارة الصف.نماذج أخرى مشابهة، ل

  :أخرى ضمن مستويات المبحث  التكامل الرأسي يعني ربط المفهوم بمفاهيمالتكامل الرأسي والتكامل األفقي
 فيعني ربط المبحث بالمباحث األخرى. ،نفسه، أما التكامل األفقي

  :مصادر تعليميه يمكن للطالب والمعلم الرجوع إليها؛ لزيادة معلوماتهما وخبراتهما، واإلسهام في مصادر التعلم
إلنترنت، وزيارات ميدانية، وغير ، وموسوعات، ومواقع إلكترونية في شبكة ااتحقيق النتاجات، وهي تشمل كتب  

 ذلك. 
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 الجزء األول
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 الوحدة األولى: التوعية المرورية 

 عدد الحصص: حصتان       الحوادث المرورية :الدرس األول

 النتاجات الخاصة
 يتعرف مفهوم الحادث المروري. -
 يميز بين أنواع الحوادث المرورية. -
 المرورية.يحدد أسباب الحوادث  -
 يبين األخطار والخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية. -
 يصمم لوحة للتوعية المرورية. -
 يعي أهمية التوعية المرورية للتقليل من الحوادث المرورية في حياتنا. -

 المفاهيم والمصطلحات: 

التدهور، حوادث بالحيوان، حوادث و بأجسام صلبة، و بمركبة أخرى،  االصطدامالحادث المروري، حوادث 
 الدهس، الخسائر البشرية، الخسائر المادية واالقتصادية، األضرار االجتماعية، التوعية المرورية.

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 الحذر في أثناء عبور الشارع من األماكن المخصصة للمشاة.  توخي  -
 قطع اإلشارة الضوئية عند اللون األخضر المخصص لمسير السيارات. تجنب -
 والسيارات والنزول منها. الباصاتالتزاحم والتدافع في أثناء ركوب  تجنب -
 خارج السيارات ووسائط النقل. الجسمتجنب إخراج أي جزء من  -
 أثناء التوقف والمسير. في والباصاترمي النفايات من السيارات  تجنب -
 اللعب في الشارع العام واألماكن الخطرة.تجنب  -
 األطفال إلى الشارع العام إال بمرافقة أحد الوالدين أو األخوة الكبار.إخراج  تجنب -
 تجنب التجمهر عند وقوع حادث مروري ال قدر هللا. -
 والتعاون مع رجال السير في هذا المجال. وآدابه قواعد المرورالتزام  -
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دارة الصف ستراتيجياتإ  التدريس وا 

 )األسئلة واألجوبة، العرض التوضيحي(  ستراتيجية التدريس المباشرإ

 على الطلبة: اآلتيةيمهد المعلم للدرس بطرح األسئلة  -

 ماذا نسمي هذا الحادث؟ ،شاهدته ؟ صف مامن قبل اا مروري  شاهدت حادث   هل 

يز بين أنواع يممفهوم الحادث المروري، والتها لتحديد ة فيمناقشالإلجابات الطلبة، ثم  االستماع -
 الحوادث المرورية.

 . السبورةجابات الصحيحة على اإلكتابة المعلم  -
 فيه وقوع بعض الحوادث المرورية. يعرض ايعرض المعلم فيديو تعليمي   -
مشهد لحادث مروري  سطرين لوصف علىيكلف المعلم الطلبة كتابة تقرير مختصر ال يزيد  -

 .وكيفية وقوعه
 وتدوينها. السبورةعرض المعلومات على  -

 ستراتيجية التعلم التعاوني )التعلم الجماعي التعاوني(إ 

 كل مجموعة كما يأتي: اتمالطلبة أربع مجموعات، ثم تحديد مه تقسيم -1
 المجموعة األولى: بيان أسباب الحوادث المرورية التي تتعلق بالسائق.

 المرورية التي تتعلق بالمركبة.المجموعة الثانية: بيان أسباب الحوادث 

 المجموعة الثالثة: بيان أسباب الحوادث المرورية التي تتعلق بالمشاة.

 المجموعة الرابعة: بيان أسباب الحوادث المرورية التي تتعلق بالطريق.

 ليه من نتائج أمام المجموعات األخرى.إوصل تعرض كل مجموعة ما تت -2
 .السبورةات، ثم كتابتها على ليه المجموعإتلخيص نتائج ما توصلت  -3

 ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدريب(إ

 لكل مجموعة. ن مقرريالطلبة مجموعات وتعي تقسيم -
، مقص أقالم التلوينالورق الملون، و  :تجهيز المعلم والطلبة المواد واألدوات الالزمة للعمل، مثل -

 والمكبس.
 .ية مروريةتوع عمل لوحةالخاص ب المعلم خطوات تنفيذ التمرين توضيح -
 تنفيذ التمرين كما هو محدد.تكليف المجموعات  -
 .مجموعته من نتائج ليهإا توصلت ممقرر كل مجموعة  عرض -
 المعلم أداء الطلبة.   تقويم -
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 إجابات األسئلة الواردة في المحتوى 

  فكر
 بإشراف معلمك. في ذلك كءزمالا؟ صف ما شاهدته، وناقش مروري   اشاهدت حادث   هل -

يز بين أنواع حوادث يه الطالب إلى التركيز على إجابات تقوده إلى التموجَّ حسب إجابة الطالب، ي  ب
 ه ومعلمه. ءلمرور، مع تقدير نتائج مناقشته زمالا

: هل ثمة أخطاء أخرى يرتكبها السائق؟  سؤال 

لى الخلف دون ا   و ا وشماال  أثناء القيادة مع ركاب السيارة، االلتفات يمين   في الجانبيةحاديث االنشغال باأل
 ي حوادث قد تصادفه على الطريق.أغال بالمناظر الطبيعة و ، االنشمرايابالاالستعانة 

 فئة األطفال األكثر عرضة لحوادث الدهس. عد  ت   -

أثناء في  همفي الشارع، قلة انتباه همعبل الناتجة من: ا بخطر الحوادث المروريةألنها الفئة األقل وعي  
 ة.س على الطرقات الرئيسالمدار  تموضعقواعد الركوب والنزول اآلمن،  همالطرقات، عدم التزام عبور

 

 معلومات إضافية 

من مجموع عيوب  %( 34.6عيوب اإلطارات في حوادث اإلصابات البشرية بنسبة ) تسببت -
 .في حوادث اإلصابات البشريةالمركبات المشتركة 

وجود زيوت منسكبة ومياه صرف صحي على سطح الطريق أكثر العيوب الموجودة في ي َعد   -
 %(. 23.8وتسببت بوقوع حوادث إصابات بشرية بنسبة ) ،الطرق 

 المصدر: المعهد المروري األردني.

 أخطاء شائعة

 .عدم التقيد بالسرعة المقرر -
 قطع اإلشارة الحمراء. -
ا أقلة ممرات المشاة وجسور المشاة  -  مام المدارس.خصوص 



13 
 

 

 

 مصادر التعلم

 :للمعلم

 .https://www.psd.gov.joموقع مديرية األمن العام اإللكتروني/ المعهد المروري األردني:  -
 استضافة أحد أفراد رجال السير للحديث عن الحوادث المرورية. -

 :للطالب

 نشرات صادرة من مديرية األمن العام، إدارة السير. -
 أهم الشواخص المرورية. ةعرفلمنطقتك لم زيارة الحديقة المرورية التابعة -

   :التكامل األفقي

  :التكامل الرأسي

 كتاب التربية المهنية، الصف السادس، السالمة المرورية واللعب اآلمن. -
 كتاب التربية المهنية، الصف السابع، السالمة المرورية. -

https://www.psd.gov.jo/
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 ورقة عمل

 الحوادث المرورية(التوعية المرورية )

عن ذلك  ار  عب   ن الحوادث المرورية، م  ملخسائر التي تنتج با امأل الجدول اآلتي ،ا بالكتاب المدرسيمستعين  
 بالرسومات التوضيحية:

 

   كل نوع من أنواع الخسائر الناجمةر عن يترك للطالب حرية الرسم التوضيحي، أو إحضار صور تعب 
 عن الحوادث المرورية.

 الخسائر الناجمة عن             

 الحوادث المرورية                

 

 اإلجراءات المطلوبة

الخسائر المادية  البشريةالخسائر 
 االقتصادية

 األضرار االجتماعية

    األمثلة

    الرسومات التوضيحية 

 

 

 



15 
 

 إجابات أسئلة الدرس

 عرف الحادث المروري. -1

ن، أو بعضها، أو عند اصطدامها بإنساب عدة مركبات اصطدام مركبة أو نتيجة عرضي على الطريقدث اهو ح
 ما يؤدي إلى خسائر بشرية، أو أي أضرار أخرى.حيوان، أو أي أجسام أخرى، 

 عدد خمسة من أنواع الحوادث المرورية. -2 

 بالحيوان، حوادث التدهور، حوادث الدهس. أوأجسام صلبة، ببمركبة أو  االصطدامحوادث 

 كمل الفراغات اآلتية:أ -3

 تعد حوادث الدهس من أخطر أنواع الحوادث المرورية لما تسببه من خسائر بشرية. -أ

 لمركبة:اأثناء قيادته  في من األمور التي تشتت انتباه السائق -ب

 التدخين. .3. تناول الطعام والشراب. 2. استخدام الهاتف النقال.  1

 الحوادث المرورية. تسبب فيعدم صالحية المركبة من الناحية الفنية قد ي -ج

 :من األخطاء التي يرتكبها المشاة -د

 ور اآلمنة أو ممرات المشاة. . عدم استخدام أماكن العب1

 د األطفال بالشارع دون إشراف أو مراقبة. و ج. و 2 

 .حزام األمان السائق والركاب . عدم استخدام3 

 ما يأتي: فيغير الصحيحة )ال( إزاء السلوكات )نعم( إزاء السلوكات الصحيحة، وـأجب ب   -4

 )ال(. وجماعات اتمشي مجموعة من الطلبة على الرصيف صفوف   -أ

 مركبته )ال(.أثناء قيادته في يتحدث شخص مع السائق  -ب

 ا لقطع الطريق )نعم(. مسن  يساعد شخص رجال   -ج

 أطفال يلعبون بالشارع )ال(. -د

 سائق يعطي أولوية المرور للمشاة )نعم(. -ه
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 من الظواهر السلبية اآلتية: ظاهرة أخطار كل بّين -5

 حادث مروري. فيتجمهر األفراد  -أ

تنفيذ إعاقة عمليات اإلسعاف واإلنقاذ للمصابين، عرقلة حركة السير، الخوف والذعر بين المصابين، تعذر 
 ما يعرض األشخاص المصابين لخطر الوفاة.مهماتها، الطواقم المختصة 

لصاق اإلعالنات عليها. -ب  االعتداء على اإلشارات المرورية، وا 

رباك ما يؤدي إلى وقوع الحوات التي تدل عليها هذه اإلشارات، يز الرموز واإلشارايعدم القدرة على تم دث، وا 
 رية.زدحامات المرو حركة السير، وحودث اال

 .غير صحيحةالمركبات عن األخرى بطريقة  تجاوز بعض -ج

رباك حركة السير.   الحوادث المرورية، وا 

مواكب األعراس والتخرج وغيرها، في الشوارع العامة، وما يرافقها من استهتار بعض السائقين والركاب،  -د
 وا غالق الطريق.

تعريض و ، والمرضى المواطنينالتسبب بإزعاج و ا عاقة مرور سيارات اإلسعاف واإلطفاء، و زدحامات المرورية، اال
 حياة األفراد للخطر.
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداء. إ -

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي 
  وا عدادها أثناء تصميم لوحات للتوعية المروريةالموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة في. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا(: 3(: جيد  )2.  )حاجة إلى تحسينفي (: 1)  (: ممتاز.4. )جيد جد 

 

 

 

 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 

  .1 . امناسب   رسم ايرسم أشكال التصاميم على الورق     

  .2 يقص األشكال والتصاميم التي رسمها.    

  .3 .لى التصاميم والرسوماتيكتب النصائح واإلرشادات ع    

  .4 باأللوان المناسبة.يلون الرسومات     

  .5 المخصص.للوح ايثبت التصاميم والرسومات على     

  .6 .طلبات الصحة والسالمة العامةيراعي مت    
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 : التوعية المرورية األولى الوحدة

 حصتانعدد الحصص:                                                السالمة المرورية: ثانيلدرس الا

 النتاجات الخاصة

 يتعرف مفهوم السالمة المرورية.   -

 .يوضح عناصر السالمة المرورية -

 يشارك في تنظيم حمالت مرورية للوقاية من حوادث المرور. -

 يعي أهمية التوعية المرورية في الحد من حوادث المرور. -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 (.Air bagالوسادة الهوائية ) ،أماكن اللعب اآلمن ،أماكن العبور اآلمن ،السالمة المرورية
 

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 التفكير الناقد )العصف الذهني(: ستراتيجيةإ

 .مهاتظهر عدم التزا، وأخرى قواعد السالمة المرورية ا تظهر التزاميعرض المعلم صور   -
ثم  ،واستنتاج دالالتها ،والمقارنة بينها ،همعليالمعروضة الطلبة تأمل الصور  إلىيطلب المعلم  -

 .السبورةوكتابة اإلجابات الصحيحة على  ،إجابات في مناقشة الطلبة
 األسئلة واألجوبة(:ستراتيجية التدريس المباشر )إ

 :لمعلم األسئلة اآلتية على الطلبةيطرح ا -1
 أنفسنا الحوادث المرورية؟  نقييف ك -

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 تعليمات المعلم ورجل السير. التزام  -
وارتداء  استخدام األدوات واإلشارات الخاصة بالمرور،، مثل عاة قواعد الصحة والسالمة العامةمرا  -

 . األلبسة العاكسة ليال  
 ولويات المرور. أمراعاة  -
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 فراد المجتمع؟أما أهمية نشر الوعي المروي بين  -
لى مفهوم السالمة المرورية وكتابة اإلجابات إللتوصل م؛ ثم مناقشته ،جابات الطلبةإلاالستماع  -2

 .السبورةالصحيحة على 

 ستراتيجية التعلم التعاوني )المناقشة(: إ

 ا لكل مجموعة.ر  قر   ثم يعين م   ،يقسم المعلم الطلبة مجموعات -1
 كما يأتي: تطبيق قواعد السالمة المروريةب األدوار الخاصة المعلم على المجموعات يوزع -2
 الطريق. الخامسة: المركبة. الرابعة: الثالثة: الركاب. المشاة. :الثانية األولى: السائق.      

 .السبورةعلى  ويكتبهاالمجموعات األخرى  علىيعرض مقرر كل مجموعة نتائج مجموعته  -3
 (:العمل الجماعي )التعلم التعاوني ستراتيجيةإ

حملة تطوعية لدهان األرصفة لتنفيذ  زمةويوزع المواد واألدوات الال ،يقسم  المعلم الطلبة مجموعات -1
 ف المحاذية للمدرسة باأللوان العاكسة.ار واألط

 ا.د  رش  وم   ،اد  ساع  وم   ،اه  وج   يتجول المعلم بين الطلبة م   -2
 التعلم عن طريق النشاط  )التدريب(: ستراتيجيةإ

 .ا لكل مجموعةر  قر   ويعين م   ،مجموعات المعلم الطلبة يقسم -1
 يوزع المعلم المواد واألدوات على كل مجموعة. -2
 المطلوبة للطلبة ويجيب استفساراتهم. اتميشرح المعلم المه -3
و بالقرب أ ،المدرسة ذ حملة مرورية الستعمال ممر المشاة في ساحةيتنفيكلف المعلم المجموعات  -4

 المدرسة. من
 أمور الصحة والسالمة العامة. يتأكد المعلم من مراعاة الطلبة  -5
 حدوثها. عندويصحح األخطاء  ،ويرشدهم ،ويوجه الطلبة ،يتابع المعلم عمل المجموعات -6
 .تقويم المعلم أداء الطلبة -7

 

 معلومات إضافية 
والواجبات  اتملمهاتقع على عاتقه ف ،السالمة المرورية على الطرقاتا في تحقيق م  ه  ا م  شرطي المرور دور  ؤدي ي

يستحق منا التقدير  فهو ؛برد الشتاء وحر الصيف فيوتحمل التعب والعمل  ،التي تتطلب منه الصبر واالنتباه
 توجيهاته.واالحترام والتزام 
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 إجابات األسئلة الواردة في المحتوى 
 فكر

 في المركبات؟ (Air bag) ما أهمية الوسادة الكهربائية
 .بأجزاء المركبة همأجسامو  همرؤوس اصطدامم قيهتف ،وفير الحماية للراكب والسائقت
 

 

   التكامل األفقي:
 التكامل الرأسي:

 السالمة المرورية واللعب اآلمن. ،الصف السادس ،كتاب التربية المهنية -
 التوعية المرورية. ،الصف السابع ،كتاب التربية المهنية -
 

 مصادر التعلم
 للمعلم: 

 .للحديث عن السالمة المرورية أمام المدارس سيرالرجل أحد استضافة  -
 م.  2006 الوطن العربي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،عامر بن ناصر، حوادث المرور في  -

  للطالب:
 ردني.المعهد المروري األ صادرة عن وية وتثقيفيةنشرات توع -
 www.psd.gov.jo  األمن العام: مديرية السير في زيارة الموقع اإللكتروني إلدارة -

 

 

 أخطاء شائعة
 ؛وضعه ا على الركابيض  أ يجب هأنإال  ،فقط بسائق المركبةحزام األمان خاص وضع يعتقد البعض أن  -
 .لهم في توفير الحمايةهميته أل
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 ورقة عمل
 (؟)ماذا لو

 
 ا لتنفيذ حملة مرورية حول السالمة المرورية: قائد   كلفك معلمك

 
 تقترحها لتنفيذ هذه الحملة؟سالوسائل واإلجراءات التي  ما -
1-........................................................ 
2-........................................................ 
3-........................................................ 
 
ا با شعار   اكتب -  .ثم ارسمههذه الحملة خاص 
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 إجابات أسئلة الدرس

 :اآلتيةأكمل الفراغات  -1

 ا في الحد من الحوادث المرورية عبر:م  ه  ا م  تؤدي السالمة المرورية دور   - أ

سواء  ،التزامهار المرور التي تتطلب من الجميع المتعلقة بعناص تفعيل األنظمة والقوانين واللوائح المرورية 
 السائق والراكب والمشاة.

 هي: عدة، عناصر ة تحقيق السالمة المرورية علىتقع مسؤولي -ب    

 المركبة -4الراكب     -3السائق        -2المشاة     -1        

 فر:اة داخل المركبة تو من أدوات السالمة الرئيس -جـ    

 طفاية الحريق -3المثلثات العاكسة      -2اإلطار االحتياطي     - 1 

 .المشاة لتحقيق السالمة المرورية ة التي يجب أن يراعيهااألمور الرئيس عدد أربعة من -  2

 .نفاق المخصصة للمشاةواأل ،والجسور ،مثل: الممرات ،ماكن العبور اآلمنةأ استخدام -أ    

 األرصفة.  السير علىالتزام  -ب     

 والحدائق العامة.           ،والساحات ،المالعب ، مثل:أماكن اللعب اآلمن خداماست -جـ    

   .و الفاتحة ليال  أارتداء األلوان الفسفورية  -د

     اذكر ثالثة من األمور التي يجب أن يراعيها الراكب لتحقيق السالمة المرورية.   -3
 النزول منها.االنتظام عند ركوب المركبة و أ _
 الجلوس في المكان المخصص وعدم التنقل داخل المركبة. ب_

 مان الخاص بالراكب.جـ _ استعمال حزام األ
 :اآلتيةلمواقف المرورية اعند مشاهدتك ستفعل ماذا  -4

 طفل صغير يحاول قطع الشارع. - أ

 . قطع الشارع بالطريقة الصحيحة علىوأساعده  ،أمسك بيده     

 .شخص يخرج يده من نافذه المركبة - ب

 . يؤذيهوقد  غير صحيحأن هذا السلوك وأنصحه  ،ه أن يدخل يديهإليأطلب 
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 جلوس مجموعة من الطلبة على الرصيف. -ج     

مكان مخصص  ألن الرصيف غير صحيح؛وأبين لهم أن هذا السلوك  ،هم عدم الجلوس على الرصيفإليأطلب  
 ا للجلوس عليه.وليس مكان   لعبور المشاة

 :)ال( بـ وأ (نعمـ)ب ما يأتي أجب-5

 )نعم( .فر اإلضاءة والشواخص المرورية في زيادة الحوادث المروريةايسهم عدم تو  - أ
 ()نعم .العبور اآلمنور المشاة من أماكن تعد جس  - ب
 )ال( .تقتصر حمالت التوعية المرورية على األطفال فقط - ج
 )ال( .ليس بالضرورة وضع حزام األمان الخاص بالركاب - د

ما دورك في تحقيق السالمة المرورية؟ اقترح بعض الوسائل األخرى التي تسهم في الحد من  -6
 .الحوادث

ا تام ا التزام أنظمة السير  ،وقواعد الركوب اآلمن ،ما يتعلق بقواعد المشاة ا فيخصوص   ،وقواعده التزام 
 ما يتعلق بآداب المرور وأولوياته. وتقديم النصح واإلرشاد في

 :من الوسائل التي تقلل من الحوادث

 .التثقيف المروري  - أ
 دارة السير.إورية لطلبة المدارس بالتعاون مع حمالت مر  تنفيذ - ب
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 التقويم وأدواته ستراتيجياتإ

 داء.  راتيجية التقويم: المعتمد على األستإ -

 .أداة التقويم: سلم تقدير 
  بطريقة آمنة ممر المشاة لكيفية عبورالموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة في أثناء تنفيذ حملة توعوية. 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 والسالمة العامة.متطلبات الصحة م  لتز ي    
  .2 يجهز المواد األدوات المناسبة لتنفيذ الحملة.    
  .3 .على حافة الرصيف عند ممر المشاة يختار المكان المناسب ويقف    
  .4 إليقاف المركبات.التحذيرية المناسبة يستخدم اإلشارات     
  .5 االتجاهين. فييتأكد من توقف السيارات     
  .6 بعبور الطريق بانتظام.لطلبة إلى از عو ي    
  .7 لى الجهة المقابلة.إيتأكد من وصول الطلبة     
  .8 . جميعهم الطلبة لتحرك بعد مروربالمركبات إلى از عو ي    
  .9 يلتزم تعليمات المعلم ورجل السير.    

 

 .ممتاز( 4ا. )جيد جد   (:3(: جيد. )2. )حاجة إلى تحسينفي (: 1)
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 التمديدات الصحية :الوحدة الثانية 

حصتانعدد الحصص:                                    (1أنابيب توصيل المياه ): الدرس األول  

 النتاجات الخاصة

 يتعرف مفهوم أنابيب توصيل المياه. -

 يبين مفهوم األنابيب المعدنية. -

 يوضح سلبيات استعمال األنابيب المعدنية في توصيالت المياه. -

 في توصيل أنبوب معدني بآخر. المستخدمةقائمة بأسماء بعض القطع  د  ع  ي   -

 في توصيل أنابيب المياه المعدنية. المستخدمةيعدد بعض العدد  -

 يدرك أهمية توافر العدد اليدوية في إنجاز أعمال توصيل األنابيب المعدنية. -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 الباردة، األنابيب المعدنية، أنابيب معدنية مجلفنة.و  صيل المياه، خطوط المياه الساخنةأنابيب تو 
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 في توصيل المياه. المستخدمةالحذر عند حمل المواسير المعدنية توخي  -
 في توصيل المياه. المستخدمةالعبث بقطع الوصل تجنب  -
 توصيل المياه.في  المستخدمةالعدد اليدوية  استخدامالحذر عند توخي  -
 لعمل.با الخاصةالمالبس  ارتداء -
 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 ستراتيجية التدريس التفكير الناقد )العصف الذهني(إ

 طرح األسئلة اآلتية: عبريمهد المعلم للدرس  -

 هل سبق أن شاهدت توصيالت أنابيب المياه في منزلك أو مدرستك؟

 : اآلتي ذهنيالعصف الالمعلم  ستخدمي -

 ؟واد التي تصنع منها هذه األنابيبما الم -

 ؟بيب أو قطع الوصلهل تتآكل هذه األنا -
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 شاهدت المياه تتسرب من هذه األنابيب أو القطع في منزلك أو مدرستك؟هل  -

 حها؟ يصلتفي توصليها و  المستخدمةاألدوات  كحمل عندك صعوبة تواجههل  -

 االستماع إلجابات الطلبة. -

 .السبورةتدوين اإلجابات على  -
 ستراتيجية التدريس المباشر )العرض التوضيحي(إ

يعرض المعلم بعض القطع المستعملة بتوصيالت أنابيب المياه داخل مشغل التربية المهنية على  -
 الطلبة.

 في توصيل أنابيب المياه المعدنية. المستخدمةيعرض المعلم بعض العدد اليدوية  -

 م وظائف قطع التوصيل المعدنية ودور كل منها في توصيل أنابيب المياه المعدنية.يوضح المعل -

 يشرح المعلم استخدامات العدد اليدوية في تجهيز أنابيب التوصيل وربطها. -

 استفسارات الطلبة ومالحظاتهم. إجابة -

 .السبورةتدوين المعلومات على  -

 ستراتيجية التدريس المباشر )زيارة ميدانية(إ

 المعلم الطلبة في زيارة مرافق المدرسة التي تحتوي توصيالت أنابيب معدنية.صطحب ي -

ح أعطال شبكة يصلتاألدوات التي يمكن استخدامها في الطلبة العدد و  علىيعرض المعلم  -
 توصيالت المياه المعدنية إن وجدت.

 كل والتلف.آوسالمتها من التالتوصيل إشراف المعلم في التأكد من سالمة أنابيب بيسهم الطلبة  -

 أسئلة الطلبة واستفساراتهم. إجابة - 

 

 معلومات إضافية 
 هم في إطالة عمر شبكة المياه وحمايتها من الصدأ والتآكل.تعمال أنابيب المياه المجلفنه يساس -
 المستخدمةيمكن استعمال طالء زيتي معدني لطالء شبكة المياه المعدنية، باإلضافة إلى قطع الوصل  -

 كل.آالتلف والت ةجيتالتي قد تحصل ن تكالويقلل من المش ،أطول اما يعطي الشبكة عمر   ،في التوصيالت
االنجماد في  ةجيتن لكيال تنفجر ؛الخيش والبوليستر، مثل يمكن لف أنابيب توصيل المياه المعدنية بمادة -

 فصل الشتاء. 
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 أخطاء شائعة
 .االمعدنية دوري  إهمال صيانة شبكة المياه  -
 .اعدم استبدال قطع الوصل التي تتسرب منها المياه فور   -
 لحمايتها من العوامل الجوية المختلفة. ؛هاعدم طالء شبكة المياه أو لف -
 مواسير وقطع وصل غير مجلفنة في توصيالت شبكات المياه المعدنية.الاستعمال  -

   التكامل األفقي
 التكامل الرأسي 

 التربية المهنية، الصف التاسع، التركيبات الصحية.كتاب  -

 مصادر التعلم
 للمعلم

 www.waj.gov.jo الموقع اإللكتروني لسلطة المياه: زيارة  -
 م.2014حمد أبو عودة، التمديدات الصحية والكهربائية، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، أ -

 للطالب
  www.jva.gov.joلسلطة وادي األردنالموقع اإللكتروني زيارة  -
 م.2002محمد الدرايسة، التمديدات الصحية والكهربائية، دار المستقبل للنشر والتوزيع،  -
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 ورقة عمل
 )أنابيب توصيل المياه( التمديدات الصحية

 في توصيل أنبوب مياه معدني بأنبوب آخر.  تستخدمبالرجوع إلى الجدول بعض قطع الوصل التي   -
 :ة كل منهاا وظيفن  بي   من قطع التوصيل م   ااكتب خمس   -1
 

 وظيفية قطعة الوصل اسم قطعة الوصل الرقم
1   
2   
3   
4   
5   

   
 في الجدول. لم ترد التوصيلفي  تستخدممن قطع الوصل التي  اثالث   سم    -2
 .................................. -أ 

 .................................. -ب 
 .................................. -ج 
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 .ستراتيجية التقويم: المالحظةإ -

  أداة التقويم: قائمة رصد 
  الزيارة الميدانية لمرافق المدرسة لتفقد توصيالت شبكة الموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة في أثناء

 المياه.
 التقدير

 مؤشر األداء
 الرقم

 نعم ال
 1 أثناء الزيارة. في إجراءات الصحة والسالمة العامةيلتزم   
 2 ن تطلب ذلك.إدد واألدوات المستعلمة في العمل يسمي الع  
 3 أثناء الزيارة. في ي قطع الوصل التي يشاهدهامسي  
 4 يطرح استفسارات على المعلم لما تمت مشاهدته.  
 5 يبدي استعداد للمساعدة في صيانة شبكة توصيل األنابيب المعدنية المدرسية.  
 6 ا إجراءات السالمة العامة.ي  راع  م   ،يحضر العدد واألدوات الالزمة للعمل  
 7 توصيل األنابيب المعدنية.هم في عمل الصيانة الالزمة لشبكة يس  
 8 لتعليمات المعلم.يستجيب   

 
 (0(   ال: )1نعم: )
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 التمديدات الصحية :الوحدة الثانية 

 عدد الحصص: حصتان      (2أنابيب توصيل المياه ): الدرس األول

 النتاجات الخاصة

 كية.يأنابيب توصيل المياه البالستيتعرف مفهوم  -
 كية من حيث وجه المقارنة المطلوب.ياألنابيب البالستيقارن بين أنواع  -
 كية.يفي توصيل األنابيب البالست المستخدمةيذكر أسماء بعض العدد  -
 بعضها.بكية يبيب المياه البالستفي توصيل أنا المستخدمةيذكر أسماء بعض القطع  -
 ة.زميوصل صنبور مياه في نهاية أنبوب بالستيكي باستعمال العدد واألدوات الال -
 يقدر أهمية التمديدات الصحية في تسهيل حياة الناس. -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 أنابيب بالستكية، قوة الضغط، التفلون، صنبور.
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 وآلةكية، مثل مقص أنابيب بالست ،الحذر عند استعمال العدد اليدوية والكهربائيةتوخي  -
 اللحام.

بعضها، أو مالمسته بفي لصق القطع  المستخدمالحذر من استنشاق رائحة الالصق توخي  -
 لجسم والعينين. ا
 أثناء العمل.في  واستخدام معداتها ارتداء مالبس السالمة العامة -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 )أسئلة وأجوبة، العرض التوضيحي( ستراتيجية التدريس المباشرإ

 توجيه األسئلة اآلتية:بربطها بالحصص السابقة عبر يمهد المعلم للحصة  -
  وجد أنابيب توصيل للمياه غير أنابيب التوصيل المعدنية؟تهل 
 ماذا تسمى هذه األنابيب؟ .1
 المواد التي تصنع منها هذه األنابيب؟ ما .2
 ن األنابيب المعدنية.مهذه األنابيب التي تميزها  ياما مزا .3
 إلجابات الطلبة.االستماع  -
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 . السبورةعرض المعلومات وتدوينها على  -
 كية على الطلبة.ياألنابيب البالستيعرض المعلم بعض  -
صنيف أنواع لت ؛الطلبة االستعانة بالصور الواردة في الكتاب المدرسي إلىيطلب المعلم  -

 كية.ياألنابيب البالست
 كية.يباألنابيب البالست في توصيل المياه المستخدمةيعرض بعض قطع الوصل والعدد  -
 إجراء المقارنات المطلوبة.يفهم توزيع ورقة العمل على الطلبة وتكل -
 .أسئلة الطلبة واستفساراتهم إجابة -
 .السبورةتدوين المعلومات على  -

 ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدريب(إ

في نهاية أنبوب نتاج الخاص بتنفيذ التمرين توصيل صنبور مياه )حنفية( يعرض المعلم ال -
 ومات النظرية المتعلقة بالتمرين.، ثم يعرض المعلبالستيكي

 األدوات الالزمة لتنفيذ التمرين.بالتعاون مع الطلبة المواد و  –تجهيز المعلم  -
 مجموعات. توزيع الطلبة -
 ا لخطوات تنفيذ التمرين.ا عملي  رض  تقديم المعلم ع -
بسب ، والقفافيز، الكماماتمثل: إجراءات الصحة والسالمة العامة، إرشاد الطلبة إلى التزام  -

 بدرجة حرارة عالية. البالستيكية املحال وآلةاستعمال الصق كيميائي، 
ي الكتاب المدرسي بإشراف تكليف أفراد المجموعات تنفيذ التمرين حسب التسلسل الموضح ف -

 المعلم.
 ياه موصل بنهاية أنبوب بالستيكيعرض المنتج النهائي لكل مجموعة وهو صنبور م -

 ة وباستعمال العدد الالزمة لذلك.باستعمال قطع الوصل المناسب
 تقويم المعلم أداء الطلبة.  -

 

 

 

 

 

 معلومات إضافية 
كية في أعمال التدفئة تحت األرضيات للغرف والمنازل تحت اسم يتستعمل األنابيب البالست -

 نظام ثيرمو بكس، وثيرمو باي.
عنها إذا تطلب األمر  بديال  كية يمكن استعمال األكياس البالستعدم توافر مادة التفلون، ي عند -

 الموصل بنهاية طرف األنبوب البالستيكية. الصنبورتسرب الماء من قاعدة ل امنع  ذلك، 

 أخطاء شائعة
ما يؤدي إلى خلل في كية، يشار في قص األنابيب البالستاستعمال المنشار أو سكين المن -
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  :التكامل األفقي
  :التكامل الرأسي

 الصف التاسع، التركيبات الصحية.كتاب التربية المهنية،  -
 

 :مصادر التعلم
 :للمعلم
 التدفئة المركزية واألدوات الصحية، الفرع الصناعي، الصف الحادي عشر.كتاب  -
 التدفئة المركزية واألدوات الصحية، الفرع الصناعي، الصف الثاني عشر.كتاب  -
 :للطالب
 الصحية. زيارة أحد المباني قيد اإلنشاء لالطالع على التمديدات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استقامة حواف األنبوب البالستيكي. 
 ماكينةلمنبعثة من الالصق الكيميائي، و ضرار التي يسببها استنشاق الروائح ااالستهتار باأل -

 على سالمة الجهاز التنفسي عند األنسان. كيةيالبالستاللحام 
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 ورقة عمل
 ()أنابيب توصيل المياه التمديدات الصحية

توصيل أنبوب مياه معدني بأنبوب آخر، اكتب اسم  تستخدم فيالتي  الوصلجدول قطع بالرجوع إلى 
 ي:ت، في الجدول اآلكيةيقطع الوصل البالستمن وما يقابلها  ةالوصل المعدني ةقطع
 

 كيةيالبالستقطع الوصل  ةقطع الوصل المعدني الرقم
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   

 
 كات المياهإن معرفة أنواع قطع الوصل المختلفة يسهل عليك إجراء التمديدات لشب. 
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 إجابات أسئلة الدرس

 عدد أنواع أنابيب التوصيل. -1

 كية. ياألنابيب البالست -باألنابيب المعدنية.   -أ

 قارن بين أنواع أنابيب المياه المنزلية المختلفة من حيث: الوزن، والتشكيل، وقابليتها للصدأ. -2

 نوع األنبوب الوزن  التشكيل القابلية للصدأ 
 األنابيب المعدنية ثقليه صعوبة تشكيلها قابلة للصدأ

 البالستيكيةاألنابيب  خفيفة الوزن  سهلة التشكيل ال تصدأ
 ما يستعمل كل من اآلتي: في -3

 كية.يلحام األنابيب البالست آلة -أ

 قطع الوصل.بوكذلك األنابيب  ،بعضهابكية يلتوصيل األنابيب البالست

 كية.يمادة لصق األنابيب البالست -ب

 قطع الوصل المختلفة.بلتوصيل نهايات األنبوب البالستيكي 

 قطع توصيل األنابيب. -ج

 .بعضهابباإلضافة إلى األنابيب  ،قطع الوصل المختلفةبكية ياألنابيب البالست لتوصيل

 كية.يفي توصيل األنابيب البالست المستخدمةمن األدوات  ااذكر ثالث   -4

 كية.يبالستالمياه الكية، الصق أنابيب يبالستالمياه الكية، مقص أنابيب يبالستالنابيب األلحام  آلة

 في توصيل األنابيب المعدنية. المستخدمةمن القطع  اعدد خمس   -5

 ، نقاصه، سدة سن داخلي، سدة سن خارجي.°90شد وصل، كوع 

 ما يأتي: في ع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحةض -6

 :صيل أنبوب مياه معدني بأنبوب آخرمن قطع التوصيل التي تستخدم في تو  -1

 أداة تسنين يدوية.    -ب                              )أ( شد وصل معدني.

 مثبت أنبوب. -الصق أنابيب بالستكية.                       د -ـج
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 أنابيب معدنية مطلية بطبقة مانعة للصدأ، ومنها أنواع قابلة للصدأ أو التكلس. -2 

 كية.ياألنابيب البالست -أ

 )ب( األنابيب المعدنية.

 .عدة طبقات ذاتأنابيب  -ـج

 أنابيب قابلة للثني. -د

 داخلها.وتحافظ على درجة حرارة المياه  ،كثر األنابيب متانةأتعد  -3

 أنابيب توصيل مياه ذات طبقة واحدة. -أ

 .عدة )ب( أنابيب ذات طبقات

 أنابيب قابلة للثني. -ـج

 امنع   ؛الصناعات، منها: سد الفجوات كثير مناألحماض الكيميائية، تستخدم في مادة كيميائية تقاوم مفعول  -4
 لتسرب في المياه في األنابيب المعدنية.ل

 ملزمة. -تختاية.                        ب -أ

  )د( التفلون.نقاصه.                      -ـج
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداء.إ -

  .أداة التقويم: قائمة رصد 
 نهاية أنبوب بداء الطلبة في تنفيذ تمرين توصيل صنبور مياه )حنفية( الموقف التقويمي: تقويم أ

 .بالستيكي
 التقدير

 الرقم مؤشر األداء
 نعم ال
  .1 .هوبعد هئأثنافي و  يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة قبل انتهاء التمرين  
  .2 المعلم المواد واألدوات الالزمة للعمل قبل تنفيذ التمرين.يجهز بإشراف   
  .3 كية حسب القياسات المطلوبة بالمقص المخصص.ييقص األنابيب البالست  
  .4 .الالصقة على طرف األنبوب الخارجييضع المادة   
  .5 س األنبوب المغطى بالمادة الالصقة.أيدخل وصلة السن الداخلي في ر   
  .6 على سن الصنبور. يلف شريط التفلون   
  .7 .ةيثبت الصنبور بلفه مع عقارب الساعة داخل وصلة السن الداخلي  
  .8 للتأكد من عدم تسرب المياه. ؛يوصل طرف األنبوب الثاني بمصدر المياه  
  .9 دها إلى مكانها المخصص.يويع المستخدمةينظف األدوات   
  .10 يغسل يدية بالماء والصابون بعد االنتهاء من العمل.  

 
 (0(   ال: )1نعم: )
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 الوحدة الثالثة: التمديدات الكهربائية المنزلية  

 حصتانعدد الحصص:     (1: المفاتيح الكهربائية في التمديدات الكهربائية المنزلية )الدرس األول

 النتاجات الخاصة

 المفاتيح الكهربائية المنزلية.  يتعرف مفهوم -
 أثناء التعامل مع الكهرباء.في يحدد قواعد السالمة العامة  -
 خرى.ن المفاتيح األمبائي المفرد يميز المفتاح الكهر  -
 األسالك مع مفتاح كهربائي مفرد. يطبق خطوات توصيل نهايات -
 يقدر أهمية الكهرباء في حياتنا. -

 المفاهيم والمصطلحات: 

القاطع  ،التيار الكهربائي ،الحمل الكهربائي ،الدارة الكهربائية ،المفتاح الكهربائي المفرد ،المفاتيح الكهربائية  
 الكهربائي.

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 . واألحذية العازلة للكهرباءفيز ارتداء القفا ، مثلمراعاة شروط الصحة والسالمة العامة -
 استخدام األدوات والعدد ذات المقابض المعزولة.  -
 تجنب لمس األسالك الكهربائية المكشوفة.  -
 .أداة معدنية في مصدر للتيار الكهربائي إدخال أي تجنب -
 فصل التيار الكهربائي قبل التعامل مع الكهرباء. -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 األسئلة واألجوبة(:ستراتيجية التدريس المباشر )إ

لجذب انتباه الطلبة  وتشغيلها؛ المعلم مصابيح الغرفة الصفية أو المشغل عبر إطفاءالتهيئة للدرس  -1
ثم طرح  ،الموجودة في البيئة الصفية هم تتبع التوصيالت الكهربائيةإلي ثم الطلب ،موضوع الدرسإلى 

 األسئلة اآلتية:
 تتكون الدارة الكهربائية؟ ما أهمية الكهرباء في حياتنا؟ ممَّ  -
 ؟ووصلها فصل الدارة الكهربائيةفي ما األداة التي تتحكم  -
 االستغناء عن المفتاح الكهربائي في الدارة الكهربائية.هل يمكن  -
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 ما آلية عمل المفتاح الكهربائي؟ -
ثم كتابة  ،لى مفهوم المفتاح الكهربائيإها للتوصل ة فيمناقشالثم  ،إلجابات الطلبةيستمع المعلم  -2

 اإلجابات الصحيحة على السبورة.

 التعلم في مجموعات )التعلم التعاوني الجماعي(: ستراتيجيةإ

 ا لكل مجموعة. ر  قر   ثم يعين م   ،مجموعات ةالمعلم الطلب يقسم  -1
أثناء التعامل  في أفراد كل مجموعة حل ورقة العمل الخاصة بقواعد السالمة العامة إلىيطلب المعلم  -2

 مع الكهرباء.
 .ةالصحيح اإلجابات ثم كتابة ،في إجاباتهم يناقش المعلم الطلبة  -3

 )العروض الشفوية(: ن طريق النشاطستراتيجية التعلم عإ

 ليه.إتوصلوا وكتابة ما  ،تنفيذ نشاط أشكال الطاقةيكلف المعلم الطلبة  -
مام أليه إالطلبة  قراءة  ما توصلوا  إلىثم يطلب  ،اد  رش  وم   ،اد  ساع  وم   ،اه  وج   يتجول المعلم بين الطلبة م   -

                                                                 الصف.الزمالء في 
 العرض التوضيحي(: ،تدريس المباشر )األسئلة واألجوبةستراتيجية الإ

ثم يطرح األسئلة  ،هم تفحصهاإليويطلب  ،المعلم مجموعة من المفاتيح المفردة على الطلبةوزع ي -1
 اآلتية:

 للمفاتيح الكهربائية؟  هل هناك أنواع -
 ماذا يسمى هذا النوع من المفاتيح الكهربائية؟ -
 في المفتاح الكهربائي المفرد؟ كم نقطة توصيل -
 استخدامات المفتاح الكهربائي المفرد؟ ما -
 ثم كتابة الصحيح منها. ،ام فيهثم مناقشته ،جابات الطلبةإلاالستماع  -2

 التعلم الجماعي )التعلم الجماعي التعاوني(: ستراتيجيةإ

 يعرض المعلم المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ تمرين ربط األسالك مع المفتاح الكهربائي المفرد.  -1
خطوة من  مع شرح كل ،المفتاح الكهربائي المفرد أمام الطلبةبينفذ المعلم خطوات ربط األسالك  -2

 .وتوضيحها خطوات التمرين
 إعادة تنفيذ التمرين أمام زمالئهم.علم مجموعة من الطلبة المتميزين يكلف الم -3
المواد   جموعات تنفيذ التمرين بعد اختيارأفراد الم إلىثم يطلب  ،مجموعات المعلم الطلبة يقسم -4

 واألدوات المناسبة.
  سالمة العامة.تعليمات الصحة والوتذكيرهم بوجوب التزام  ،ثناء تنفيذ التمرينأيتابع المعلم طلبته في   -5
 تقويم المعلم ألداء الطلبة. -6
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 إجابات األسئلة الواردة في المحتوى 
 ( أشكال الطاقة:1-3النشاط )

 أمثلة نوع الطاقة
 والضوء المنبعث من النار. ،ضوء الشمس يةئالطاقة الضو 

 وطاقة المد والجزر التي تحرك التوربينات. ،طاقة الرياح الطاقة الميكانيكية
 .السخانات الشمسية ،الخاليا الشمسية الطاقة الشمسية

 التي تحرك التوربينات.، الطاقة المتولدة من السدود ومجاري األنهار الطاقة الكهرومائية

  في الهاتف المحمول واألجهزة اإللكترونية. المستخدمةالبطاريات  الطاقة الكيميائية
 

 أخطاء شائعة
 األسنان.بأو  السكينبتعرية األسالك الكهربائية  -
 تلف البراغي، أو يعرض الشخص لإلصابة.ما يس السكين في فك براغي المفتاح الكهربائي، أاستخدام ر  -

 

 التكامل األفقي:
   ة.كتاب العلوم، الصف الثامن، الكهرباء المتحرك -

 التكامل الرأسي:
 المواد والعدد اليدوية المستخدمة في أعمال الكهرباء. كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، -
 كتاب التربية المهنية، الصف السابع، التوصيالت الكهربائية.                                  -

 

 معلومات إضافية 
ما و  امفتوح  إما أن يكون مفتاح الكهربائي ال -  .امغلق  ا 
 لى نوعين:إ المفاتيح الكهربائيةتصنف  -
حيث تبقى على حالة واحدة حتى  ،المفاتيح المستمرة مثل )مفاتيح اإلنارة الموجودة على حائط المنزل( -1

حيث يطلق على هذه المفاتيح  ،خرى أمرة ل فعَّ ت   ثم تبقى على الحالة الجديدة حتى  ،حالتهال لتغيير فعَّ ت  
 (.ON/OFFو مفاتيح )أالمفاتيح التقليدية 

 ،ه فقطضغطعند باستمرار مثل جرس الباب ل فعَّ ت   ،المفاتيح اللحظية هي مفاتيح تكون نشطة  -2
 .لفعَّ ت   ( ما لم Offيقاف )تبقى في وضع اإلفي حين 
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 مصادر التعلم
 للمعلم: 
 م. 2009 عمان، حسين كاتوت، مبادئ الكهرباء، دار دجلة للنشر والتوزيع، -
 الفرع الصناعي.، الصف الحادي عشر، لصناعية الخاصة والتدريب العمليكتاب الكهرباء، العلوم ا -
 ، الصف الثاني عشر، الفرع الصناعي.لصناعية الخاصة والتدريب العمليكتاب الكهرباء، العلوم ا -

  للطالب: 
 م.2001 أحمد عبد المتعال، أصول التمديدات الكهربائية المنزلية، دار شعاع للنشر والعلوم، حلب، -
في التمديدات الكهربائية المستخدمة ربائية االطالع على أحد مخططات البناء لمعرفة أهم المفاتيح الكه -

 .المنزلية
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 ورقة عمل
 أثناء التعامل مع الكهرباء( في )قواعد السالمة العامة

 
 :د العمل في التمديدات الكهربائيةعن هاومتطلبات إجراءات الصحة والسالمة العامة اذكر -
1-....................................................... 
2-....................................................... 
3-...................................................... 

 مستعين ا ،أثناء التعامل مع الكهرباءفي توفر الحماية والسالمة العامة  عديدةهناك أدوات ومعدات 
 :لمستخدميها من والسالمة العامةق األيودورها في تحق اةداأل ذكر اسما ،اآلتيةالصور ب

 صورة األداة اسم األداة دورها في تحقيق السالمة العامة.
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

   .داءراتيجية التقويم: المعتمد على األستإ -

  التقويم: سلم تقديرأداة 
  مفتاح كهربائي مفرد.بالموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة في توصيل نهايات األسالك 

 مستوى األداء
 1 2 3 4 الرقم مؤشر األداء

  .1 متطلبات الصحة والسالمة العامة قبل البدء بالعمل.تزم  يل    
  .2 يجهز المواد األدوات المناسبة لتنفيذ التمرين.    
  .3 يعري الطبقة العازلة لألسالك بالعراية وبالقياس المناسب.    
  .4 بالمفك الفاحص. ايفك نقطة التوصيل العليا جزئي      
  .5 يثبت السلك القادم من المصدر في مكانه بشد البرغي بالمفك.    
  .6 بالمفك الفاحص. ايفك نقطة التوصيل الثانية جزئي      
  .7 المصباح في مكانه بشد البرغي بالمفك.من متفرع يثبت السلك ال    
ا يتأكد من تثبيت األسالك بشدها        .8 . اجيد  شد 

 

 .ممتاز( 4ا. )جيد جد   (:3(: جيد. )2. )حاجة إلى تحسينفي (: 1)
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 الوحدة الثالثة: التمديدات الكهربائية المنزلية  

 حصتانعدد الحصص:     (2المفاتيح الكهربائية في التمديدات الكهربائية المنزلية ) :الدرس األول

 النتاجات الخاصة

 والمفتاح الكهربائي الثالثي.  ،يتعرف مفهوم المفتاح الكهربائي المزدوج -
 مفتاح كهربائي مزدوج.باألسالك يطبق خطوات توصيل نهايات  -
 بين أنواع المفاتيح الكهربائية.يميز  -
 اء العمل بالتمديدات الكهربائية.أثن في يراعي إجراءات الصحة والسالمة العامة -
 ا نحو مهنة الكهرباء.يجابي  إا يتبنى اتجاه   -

 المفاهيم والمصطلحات: 

  ،ترشيد االستهالك ،المفتاح الكهربائي الثالثي ،المفتاح الكهربائي المزدوج  
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 . ناء التمديدات الكهربائيةثفي أعاة شروط الصحة والسالمة العامة مرا  -
 عدم العبث بالتمديدات الكهربائية الداخلية والخارجية. -
 ا. استخدام األدوات والعدد الكهربائية المعزولة جيد   -
 .تجنب لمس األسالك الكهربائية المكشوفة -
 فصل التيار الكهربائي قبل التعامل مع الكهرباء. -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 العرض التوضيحي(: ،تدريس المباشر )األسئلة واألجوبةستراتيجية الإ

هم تفحصها من األمام إليويطلب  ،المعلم مجموعة من المفاتيح المزدوجة على الطلبةوزع ي -1
 والخلف ثم يطرح األسئلة اآلتية:

 ماذا يسمى هذا النوع من المفاتيح الكهربائية؟ -
 في المفتاح الكهربائي المزدوج؟ نقطة توصيلكم  -
 بماذا يختلف المفتاح الكهربائي المزدوج عن المفتاح الكهربائي المفرد؟ -
 ثم كتابة الصحيح منها. ،ام فيهثم مناقشته ،جابات الطلبةاالستماع إل -
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 :اعي )التعلم الجماعي التعاوني(ستراتيجية التعلم الجمإ

      المفتاح الكهربائيبيعرض المعلم المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ تمرين ربط األسالك  -1
 المزدوج أمام الطلبة.

 .وتوضيحها ينفذ المعلم خطوات التمرين أمام الطلبة مع شرح كل خطوة من خطوات التمرين -2
 زمالئهم.إعادة تنفيذ التمرين أمام من الطلبة المتميزين يكلف المعلم مجموعة  -3
 طلب إلى أفراد كل مجموعة تنفيذ التمرين بعد اختياريثم  ،مجموعات المعلم الطلبة يقسم -4

 المواد واألدوات المناسبة.
وتذكيرهم بوجوب التزام تعليمات الصحة    ،ثناء تنفيذ التمرينأيتابع المعلم الطلبة في  -5

 والسالمة العامة.
 .تقويم المعلم ألداء الطلبة -6

 التدريس المباشر )العرض التوضيحي(: ستراتيجيةإ

 ،وشكله ،وضح  أجزاء هذا المفتاحيو  ،يعرض المعلم على الطلبة المفتاح الكهربائي الثالثي
 استفسارات الطلبة. ثم إجابة ،واستخدامات هذا النوع من المفاتيح

 العروض الشفوية(:) ستراتيجية التعلم عن طريق النشاطإ

 مبدأ عمل المفتاح الثالثي. نشاطتكليف المعلم الطلبة تنفيذ  -
الطلبة  قراءة ما توصلوا  إلىثم يطلب  ،اد  رش  وم   ،اد  ساع  وم   ،اه  وج   يتجول المعلم بين الطلبة م   -

 مام الزمالء في الصف.  أليه إ
 وعات )التعلم التعاوني الجماعي(:ستراتيجية التعلم في مجمإ

 ا لكل مجموعة. ر  قر   ن م  مجموعات ثم يعي المعلم الطلبة  يقسم -
 بأنواع المفاتيح الكهربائية. كل مجموعة حل ورقة العمل الخاصة أفراد إلىيطلب المعلم  -
 ثم كتابة الصحيح منها. ،مناقشة الطلبة في إجاباتهم -

 

 

 معلومات إضافية 
مفتاح التيار ب ت فصل وتوصلحيث  ،هناك مقابس كهربائية مزودة بمفتاح كهربائي على جانبها -1

 الكهربائي. 
هناك مفاتيح و  ،مبير في األحمال العاديةأ 16و 10تتراوح غالبية قدرة المفاتيح الكهربائية المنزلية بين  -2

   تستخدم عند وجود أحمال كهربائية عالية. ،مبيرأ 40 وأ 30ائية ذات قدرة عالية تصل إلى كهرب
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 إجابات األسئلة الواردة في المحتوى 

 .عمل المفتاح الكهربائي الثالثي نشاط مبدأ

حيث تعمل كل كبسة في المفتاح  ،يحتوي المفتاح الثالثي على ثالث مفاتيح ضمن إطار واحد 
حيث يحتوي  ،ى عن الكبسة األخر  ةمستقل بصورةالثالثي على إنارة مصباح أو مجموعة مصابيح 

 ،الحامل للشحنات الكهربائية ثالث نقاط مع المصدر الحي ،المفتاح الثالثي على ستة نقاط توصيل
 وتوصل كل نقطة من النقاط الثالث األخرى بحمل كهربائي مستقل عن اآلخر.

 

 أخطاء شائعة
 والخط الراجع. ،والخط البارد ،اختيار لون السلك المعتمد للخط الحاميعدم التزام  -
 

 التكامل األفقي:
 كتاب العلوم، الصف الثامن، الكهرباء المتحركة. -

 :التكامل الرأسي
 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع ،المواد والعدد اليدوية المستخدمة في أعمال الكهرباء. -
 كتاب التربية المهنية، الصف السابع، التوصيالت الكهربائية. -
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 مصادر التعلم 
 للمعلم: 
 م. 2009 ،عمان ،دار دجلة للنشر والتوزيع ،مبادئ الكهرباء ،حسين كاتوت -
الصف الحادي  ،الفصل األول ،العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي ،كتاب الكهرباء -

 الفرع الصناعي. ،عشر
الصف  ،الفصل األول والثاني ،العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي ،كتاب الكهرباء -

 الفرع الصناعي. ،الثاني عشر
  للطالب: 

 الكهربائية المنزلية.مخططات للتمديدات االطالع على  -
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 ورقة عمل
 (اع المفاتيح الكهربائية المنزليةنو أ)

 ثم أجب األسئلة التي تليها:  ،تأمل الصور اآلتية
 

 
 جـ

 

 
 

 ب

 

 
 أ

 
 :السابقةحدد نوع المفاتيح الكهربائية الواردة في الصور  -1

 جـ...................أ....................      ب..................      
 ؟تشترك هذه المفاتيح فيمَ  -2
 ؟تختلف هذه القطع عن بعضها بمَ  -3
 ما المادة التي تصنع منها هذه القطع؟ -4
هذه المفاتيح بها لتوصيل نهايات األسالك إلي اذكر العدد واألدوات الكهربائية التي تحتاج -5

 الكهربائية.
 كيف تحافظ على هذه القطع الكهربائية؟ -6
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 إجابات أسئلة الدرس

 ما المقصود بالمفتاح الكهربائي؟  -1
عن الحمل الكهربائي في الدارة الكهربائية المكونة من  وفصله التيار الكهربائيوصل هو أداة تتحكم ب
 ووحدة إنارة. ،ومفتاح كهربائي ،مصدر كهربائي

 ما نوع المفتاح الكهربائي الممكن استعماله في إنارة كل مما يأتي: -2
 مجموعة منفصلة اإلنارة عن األخرى. ،مكونة من مجموعتين من المصابيحثريا  - أ

 )مفتاح كهربائي ثنائي أو مزدوج(.
 مجموعة من المصابيح دفعة واحدة. - ب

 مفتاح كهربائي مفرد(.)
  مما يأتي:علل كاًل  -3

 أو الوقوف على سلم خشبي عند التعامل مع الكهرباء. ،ينصح بارتداء حذاء معزول - أ

 من التعرض للتيار الكهربائي. وحمايته العامل )فني التمديدات الكهربائية(للعمل على عزل 

 .افك برغي التثبيت لنقاط التوصيل في المفتاح جزئي    - ب
 للسماح بدخول السلك الكهربائي )الشعيرات( إلى نقطة التوصيل.

 في كل مما يأتي: ،ا الخطأ والصوابن  بيّ  م   ،اآلتيةتأمل الصور   -4
 توصيل نقطتي التوصيل بخط فاز واحد. ،الصورة )أ(: صواب

 توصيل خطي فاز وخطي راجع. ،صواب )ب(: الصورة
 توصيل خط الفاز على نقاط الحامي والراجع. ،خطأ الصورة )جـ(:

 ايحدث تماس   ما ،من الخط الحامي والخط الراجع ةزائدصورة خروج األسالك ب ،الصورة ) د(: خطأ
 .ابينه
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 التقويم وأدواته ستراتيجياتإ

 داء. راتيجية التقويم: المعتمد على األستإ -

 أداة التقويم: سلم تقدير 
 مزدوج. الموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة في أثناء توصيل نهايات األسالك مع مفتاح كهربائي 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 قبل البدء بالعمل.متطلبات الصحة والسالمة العامة م يلتز     
  .2 يجهز  المواد األدوات المناسبة لتنفيذ التمرين.    
  .3 يعري الطبقة العازلة لألسالك بالعراية وبالقياس المناسب.    
  .4 بالمفك الفاحص. ايفك نقطة التوصيل العليا جزئي      
 اجسر  ل باللون األحمر ويعريها لوضعها يجهز وصلة من السلك المعزو     

 بين النقطتين. 
5.  

 يوصل السلك األحمر القادم من المصدر بإحدى النقطتين المشتركتين    
 ويشد البرغي. 

6.  

  .7 الحمل األول.بيوصل السلك الراجع األزرق القادم من النقطة األولى     
  .8 الحمل الثاني.بيوصل السلك الراجع األزرق القادم من النقطة الثانية     
  .9 ويعيدها إلى المكان المخصص. استخدمهاينظف العدد واألدوات التي     

 

 .ممتاز( 4ا. )جيد جد   (:3(: جيد. )2. )حاجة إلى تحسينفي (: 1)
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 الوحدة الرابعة: التعامل مع األجهزة الكهربائية  

 حصتان عدد الحصص:                       : المكواة الكهربائيةالدرس األول

 النتاجات الخاصة

 المالبس.  يتعرف مفهوم كي   -
 يميز بين أنواع المكاوي الكهربائية. -
رشادات استعمال المكواة الكهربائيةيحدد قواعد  -  .هوا 
 .اصحيح  كي ا ئية في كي المالبس المكواة الكهربا يستخدم -
 يقدر أهمية المكواة الكهربائية في العناية بالمالبس.  -

 المفاهيم والمصطلحات: 

المكواة الكهربائية  ،المكواة الكهربائية البخارية ذات القاعدة المعدنية ،المكواة الكهربائية الجافة ،المالبس كي
 الماء اليسر. ،البخارية دون القاعدة المعدنية

 

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 
 العرض التوضيحي (: ،)األسئلة واألجوبة ستراتيجية التدريس المباشرإ

 على الطلبة: هل تعكس المالبس التي يرتديها الفرد شخصيته؟ اآلتي سؤالالبطرح  يمهد المعلم للدرس  -1
 ويكتب اإلجابات الصحيحة على السبورة. ،ام فيهويناقشه ،يستمع المعلم إلجابات الطلبة -2
 ثم يطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ،خرى غير مكويةعلم قطعتي قماش إحداها مكوية واأليعرض الم -3
 ا؟ أكثر أناقة وترتيب   أي قطعتي القماش تبدو -
 في قطعة القماش األخرى؟ ما سبب وجود التجاعيد -
 زال التجاعيد والثنيات من قطع القماش؟ت  كيف  -

 امة:تعليمات الصحة والسالمة الع

 التأكد من سالمة السلك والقابس الكهربائي للمكواة قبل االستخدام. -
 الماء في المكواة الكهربائية.تفقد خزان  -
 قراءة بطاقة البيان الموجودة على قطع المالبس قبل عملية الكي. -
 المكواة. بقراءة كتيب االستعمال المرفق  -
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 همية كي المالبس؟أ ما  -

 عمل المكواة الكهربائية؟ أما مبد

لى مفهوم كي المالبس، ويكتب اإلجابات إللتوصل  ؛ام فيهجابات الطلبة، ثم يناقشهيستمع المعلم إل -4
 الصحيحة على السبورة.

 ة التعلم التعاوني )المناقشة(: ستراتيجيإ

 ا لكل مجموعة.ر  قر   مجموعات ثم يعين م   يوزع المعلم الطلبة -1
 على المجموعات كما يأتي: اتمالمعلم المه يوزع -2

 بخارية.الغير المكواة الكهربائية الجافة في ناقش ت: تالمجموعة األولى  

 المكواة الكهربائية البخارية ذات القاعدة المعدنية.في تناقش ت: المجموعة الثانية     

 دون القاعدة المعدنية.المكواة الكهربائية البخارية  في تناقشت: المجموعة الثالثة     

رشاداته قواعد استعمال المكواة الكهربائيةفي تناقش ت: المجموعة الرابعة       .وا 

 المجموعات األخرى وكتابتها على السبورة.  علىقرر كل مجموعة نتائج مجموعته يعرض م -3

 )العروض الشفوية(: ستراتيجية التعلم عن طريق النشاإ

 ليه.إتوصلوا ، وكتابة ما تنفيذ نشاط اختيار المكواة الكهربائيةيكلف المعلم الطلبة  -
مام أليه إالطلبة قراءة ما توصلوا  إلىا، ثم يطلب د  رش  ا، وم  د  ساع  ا، وم  ه  وج   يتجول المعلم بين الطلبة م   -

 الزمالء في الصف.

 تعلم عن طريق النشاط )التدريب(:ستراتيجية الإ

 ا لكل مجموعة.ر  قر   ، ثم يعين م  المعلم الطلبة مجموعات يقسم -
 يعرض المعلم خطوات تنفيذ استعمال المكواة الكهربائية مع الشرح والتوضيح. -
د لمجموعة، مع التأكبحيث يتابع المقرر عمل ا ؛إعادة تنفيذ التمرينفراد المجموعات أ إلىيطلب المعلم  -

 شروط الصحة والسالمة العامة. الطلبة ضرورة مراعاةمن 
 يتابع المعلم المجموعات في أثناء العمل، ويقدم التغذية الراجعة. -
 أداء الطلبة.تقويم المعلم  -

 )العروض الشفوية(: ستراتيجية التعلم عن طريق النشاطإ

 ليه.إتوصلوا ، وكتابة ما تنفيذ نشاط الماء اليسريكلف المعلم الطلبة  -
ليه أمام إالطلبة قراءة ما توصلوا  إلىا، ثم يطلب د  رش  ا، وم  د  ساع  ا، وم  ه  وج   يتجول المعلم بين الطلبة م   -

 الزمالء في الصف.
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  إجابات األسئلة الواردة في المحتوى:

 نشاط نوع المكواة المناسبة.

و المكواة البخارية أ ،البخارية ذات القاعدة المعدنية المكواة فقد يختار الطالب ،تترك الحرية للطالب في اإلجابة
مع تأكيد المعلم أهمية  ،النوع اطالب تبرير إجابته وسبب اختياره هذال إلىويطلب  ،دون القاعدة المعدنية

لمستخدميها جوانب األمن والسالمة  وتوفر ،ا لما تمتاز به من كفاءة في العملنظر   ؛استخدام األنواع الحديثة
 العامة.

 ق الحصول على الماء اليسر.ائنشاط طر 

 وغير العضوية. إلزالة الملوثات العضوية ؛بعد غلي المياه الملوثة ر الماءتقطير الماء: جمع بخا -1
باستخدام وسط الترشيح  الغازات أو السوائل من المواد الصلبة فصلفي ترشيح الماء: عملية تستخدم  -2

 الذي يمرر السائل.
 مالح والتقليل منها.ترسيب األلوعاء  غلي الماء في -3
 تمرير الماء عبر أجهزة تنقية وتحليه المياه. -4

 

 أخطاء شائعة:
درجة حرارة الكي المناسبة.  دتحدالتي ، وا همالها المالبس عدم قراءة بطاقة البيان الموجودة على قطع -

 كانت قطعة القماش قابلة للكي أم ال.إن د وتحد
 عدم قراءة كتيب االستعمال المرفق مع المكواة الكهربائية عند شرائها. -

 
 

 

 

 معلومات إضافية 
وكان حجمها  ،حيث ابتكر آلة  لكي المالبس ،1882أول مخترع للمكواة هو األمريكي )هنري سيلي( عام 

 أشكال وأنواع عديدة. ولها ،اأصبح وزنها خفيف   ،ومع التطور العلمي والتكنولوجي ،ا وثقيلة الوزن كبير  

https://eferrit.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/
https://eferrit.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/
https://eferrit.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1/
https://eferrit.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1/
https://eferrit.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1/
https://eferrit.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1/
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 مصادر التعلم
 للمعلم: 

 م.2019نيبال عطية، رشا منصور، األدوات واألجهزة المنزلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان،  -
 للطالب:
 .جهاز المكواة الكهربائيةبالدليل المرفق  -

 

 

 

 

 

 

 

   التكامل األفقي:
 :التكامل الرأسي

 الشخصية.، الصف الخامس، العناية بالمالبس كتاب التربية المهنية -
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 (1ورقة عمل )
 )أجزاء المكواة الكهربائية(

 ،ثم ضع اسم كل جزء من األجزاء اآلتية في مكانه المناسب على الصورة ،اآلتيةنظر صورة المكواة ا
 ،لمبة المكواة ،حوض ماء المكواة ،القاعدة المعدنية ،مفتاح ضاغط البخار ،سلك المكواة ،مؤشر ضبط الحرارة)

 :(المقبض
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 (2ورقة عمل )
 )أنواع المكواة الكهربائية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوقت، و النفقات في االقتصاد: من حيث اتين المكواتينه قارن بينالسابقتين، ثم الصورتين  تأمل    
 :في الجدول اآلتي المكواة نوع، و المكواة وزن ، و العمل في الكفاءةو  ،والجهد

 
 االقتصاد
 في النفقات

 الوقت
 والجهد

 الكفاءة في
 العمل

 نوع المكواة وزن المكواة

 ....................-أ    
 ...................-ب    

 
 
 

 
 

 )أ( )ب(
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 إجابات أسئلة الدرس

 ما أهمية استعمال المكواة الكهربائية؟  -1

ما ، جميال   ات ستخدم المكواة الكهربائية في كي  قطع المالبس المختلفة وفرد األقمشة، وا عطاء المالبس مظهر  
 يحسن من شكلها النهائي.

 من اإلجراءات المّتبعة للمحافظة على المكواة الكهربائية. ةاذكر خمس  -2

 ة.رشادات في دليل استعمال المكوا اتباع اإل -أ 
 تفقد القابس الكهربائي وسلك التوصيل، والتأكد من خلوهما من التشققات أو التلف. -ب 
 عن األطفال. االكي بعيد   -ج 
.تفريغ خزان المكواة الكهربائية من الماء، بعد  -د   االنتهاء من الكي 
 فصل التيار الكهربائي عن المكواة، وتركها حتى تبرد. -ه 

 ثم بين السلوك الصحيح. ،فيها غير الصحيحا السلوك ن  بيّ  م   اآلتية،تأمل الصور   -3

، والصحيح فصل في بسبب االنشغال وترك المكواة على قطعة المالبس  ؛غير صحيحسلوك  -أ أثناء الكي 
 عن المكواة.التيار الكهربائي 

.في ، والصحيح إبعاد األطفال عن منطقة العمل غير صحيحسلوك  -ب  أثناء الكي 

 مكواة سليمة، ويوجد لها قابس موصول بسلك المكواة. استخدام، والصحيح غير صحيحسلوك  -ـج

نشب في اكهربائي   ابسبب زيادة األحمال الكهربائية على اإلبريز، ما يحدث تماس   غير صحيحسلوك  -د
 قابس واحد على اإلبريز. استخدامحريق، والصحيح 

 علل ما يأتي:  -4

 في المكواة الكهربائية البخارية. الماء استخداميجب  -أ

ألن المياه العادية تحتوي األمالح المعدنية التي تترسب بفعل الحرارة داخل خزان المكواة فتغلق فتحات 
 البخار، وتتلف الخزان.
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 عن مصدر التيار الكهربائي قبل ملء خزان المكواة، وقبل تفريغه.يجب فصل المكواة  -ب

أثناء عملية الملء والتفريغ، وقد يعر ض في ألن الماء موصل للتيار الكهربائي، وقد يحدث تماس كهربائي  
 الشخص لصعقة كهربائية.

 تجميع المالبس دفعة واحدة عند كي ها. -ج

 والنفقات والوقت والجهد. ،لتوفير استهالك الطاقة الكهربائية

 ي فر غ خزان الماء من المكواة البخارية بعد االنتهاء من الكي  والمكواة ساخنة. -د

 صدأ.فت داخل الخزان تتكون  ي رطوبةأل تجنب ا
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 ستراتيجيات التقويم وأدواته.إ

 داء.ة التقويم: المعتمد على األستراتيجيإ -

 .أداة التقويم: قائمة رصد 
 .الموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة في كي قطعة مالبس بطريقة صحيحة 

 الرقم  مؤشر األداء التقدير
 ال
 

 نعم

 1 جراءات الصحة والسالمة العامة.إيراعي   
 2 ها بالماء.ؤ ويمل ايضع المكواة عمودي    
 3 يضبط مفتاح تنظيم الحرارة على درجة الحرارة المناسبة لنوع القماش.  
 4 في المقبس. البالستيكيةيضع القابس من القطعة   
 5 قديمة. تجريب المكواة على قطعة قماشعبر يتأكد من مناسبة الحرارة    
 6 والتجاعيد. يمرر المكواة على القطعة المراد كيها بانتظام لحين إزالة الثنيات  
 7 وينزعه من المقبس بطريقة صحيحة. كيةيالبالستيمسك القابس من القطعة   
 8 ثم يفرغ الماء المتبقي في المكواة ويجففها. ،يبرد المكواة  
 9 ثم يجففها. ،يمسح سطح المكواة األملس بقطعة قماش مبللة بالماء والصابون   

 

 (.0ال: ) ،(1نعم: )
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 الوحدة الرابعة: التعامل مع األجهزة الكهربائية المنزلية  

حصتانعدد الحصص:                                        مجفف الشعر :الدرس الثاني  

 النتاجات الخاصة

 يتعرف مفهوم مجفف الشعر. -
 يبين أنواع مجفف الشعر. -
 العامة عند استعمال مجفف الشعر. القواعديلتزم  -
 يستعمل مجفف الشعر بطريقة آمنه. -
 والجهد في الحياة اليومية.يعي أهمية مجفف الشعر في توفير الوقت  -

 

 المفاهيم والمصطلحات: 

 س، تصفيف الشعر. أالشعر، القابس، المقبس، فروة الر مجفف 
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 عن متناول أيدي األطفال. اوضع مجفف الشعر في مكان آمن بعيد   -
 .اسليم  نزع ا الحذر عند نزع المقبس من القابس الكهربائي ونزعه  -
 مجفف الشعر. استخداممراعاة الجلسة الصحية عند  -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 )أسئلة وأجوبة، عصف ذهني( المباشرستراتيجية التدريس إ

 السؤال اآلتي:  بطرحيمهد المعلم للدرس  -

 األجهزة الكهربائية المستخدمة في المنزل؟ ما

 الدرس.يصل الجميع إلى عنوان لكي للطلبة االستماع  -
 .استخداماتهجلسة عصف ذهني حول أهمية مجفف الشعر وبيان  -
 للمعلومات التي توصل إليها الطلبة.االستماع  -
 .السبورةتدوين المعلومات وكتابتها على  -
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 عاوني )التعلم الجماعي التعاوني(ستراتيجية التعلم التإ

 ن مقرر لكل مجموعة.يمجموعات، ثم تعي الطلبة تقسيم -
 العمل التي تتضمن المقارنة بين أنواع مجففات الشعر.توزيع ورقة  -
 ورقة العمل. تكليف الطبلة إجابة -
 بقية المجموعات. علىليه مجموعته من نتائج إعرض مقرر كل مجموعة ماتتوصل  -
 .السبورةالنتائج، وتلخيصها، ثم كتابتها على  في مناقشةال -

 النشاط )التدريب(عبر التعلم ستراتيجية إ

 ن مقرر لكل مجموعة.يمجموعات، ثم تعي الطلبة قسيمت -
 .اآلمن للمجفف الشعر االستخدامتوضيح المعلم خطوات تنفيذ تمرين  -
المتبعة  وقواعدها ا إجراءات السالمة العامةي  راع  م   ،يبدأ المعلم بتنفيذ خطوات التمرين أمام المجموعات -

 مجفف الشعر. استخدامعند 
 ل المتبع في الكتاب المدرسي.ستسلتنفيذ التمرين حسب الموعات تكليف المج -
 المعلم أداء الطلبة. تقويم -

 

 إجابات األسئلة الواردة في المحتوى 

 فكر؟ 

 لماذا تنظف وتعقم األجهزة واألدوات المستعملة في تجفيف الشعر وتصفيفه؟ -

ن عميلة التنظيف، وللقضاء على الجراثيم والبكتريا والفيروسات الضارة، متنظيفها من العوالق الناتجة ل
 ا بإحدى األمراض الجلدية.كان الشخص مصاب   ذاإلتجنب نقل العدوى الجلدية و 
 

 معلومات إضافية 
 ( سم عند استخدام مجفف الشعر.3-2) يترك مسافة بين الخصلة والفرشاة بمقدار -
يمكن استخدام مجفف الشعر في أرجاء المنزل، فهو يستعمل إلزالة الورق الالصق عن الجدران  -

 نزع عن الجدران.ي  لكي والدواليب، بتسخين الورق 
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 :  التكامل األفقي
 :التكامل الرأسي

 .كتاب التربية المهنية، الصف الخامس، التعامل مع األجهزة الكهربائية
 

 مصادر التعلم
 :للمعلم
(، الجمعية العلمية الملكية األردنية، عمان، 1خرون، األجهزة الكهربائية المنزلية، ط )آمنذر المصري و  -

 م.1992األردن، 
 :للطالب
 م.1989(، مركز األهرام، القاهرة، مصر، 1محمد الهبيري، الصيانة المنزلية، ط ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخطاء شائعة
زيادة الضغط بالمجفف على خصالت الشعر أو  في يتسببفهو  ،طويلةمدة مجفف الشعر  استخدام -

تالفه. المجفف إطالة وضع  في منطقة واحدة في إنهاك الشعر وا 
 س أو األذن أو الوجه.أفي فروة الر  امجفف الشعر يمكن أن يحدث حروق   استخدامعدم توخي الحذر عند  -
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 ورقة عمل
 التعامل مع األجهزة الكهربائية المنزلية )مجفف الشعر(

  المجفف، ، واالقتصاد في النفقات، ووزن االستخدامقارن بين أنواع مجففات الشعر من حيث: سهولة
 والوقت والجهد.

 بالكتاب المدرسي: مستعين ا ،الجدول اآلتي بالمعلومات المطلوبة امأل 
 

 االقتصاد في سهولة االستعمال نوع مجفف الشعر
 النفقات

 الوقت والجهد وزن المجفف

     مجفف الشعر العادي

مجفف الشعر 
 السيراميك

    

     الفرشاة الحرارية

 
 بإشراف المعلم.ك ئتوصلت إليها على زمالنتائج التي اعرض ال 
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 إجابات أسئلة الدرس

  ؟ما المقصود بالمجفف الشعر -1

ظهارهفي تج يستخدمهو جهاز كهربائي  د منه وجت، و اذا كان متجعد  إ، وتمليسه االئق   فيف الشعر وتصفيفه، وا 
 ن األنواع األخرى.مأنواع مختلفة، وخصائص تميزه 

 مجفف الشعر. استخداممن قواعد السالمة العامة عند  اعدد أربع   -2

 التأكد من توافق فرق الجهد الكهربائي الموضح على المجفف مع المصدر الكهربائي. -أ

 مجفف الشعر إذا ارتفعت حرارة السلك الموصل للتيار. إطفاء -ب

 ومالقط الشعر. ،واألمشاط ،الفراشي، مثل: أدوات نظيفة ومعقمة استخدام -ج

 أثناء تجفيف الشعر بالمجفف. في الجلوس السليم -د

 ي: أتعلل ما ي -3

 .خدامهاستعند  ( سم عن الشعر15) إبعاد مجفف الشعر -أ

تالف س، و أالشعر وفروة الر إللحاق الضرر با تجنب    الشعر.ا 

 المجفف.ستخدام قبل ا خصال   تقسيم الشعر -ب

 وتساقطه.ا لتشابك الشعر لتسهيل عملية تجفيف الشعر، وتجنب  

 .امجفف الشعر بدرجة حرارة عالية جد  خدام ال يفضل است -ج

 لشعر وبصيالته.اا لحدوث الحروق، وتلف تجنب  

 تفقد سلك المجفف قبل البدء باستعماله. -د

 مثل ارتفاع حرارة السلك نتيجة االلتفاف.   ،لوقوع أي حادث جنب امة ممرر التيار الكهربائي، وتللتأكد من سال

 .الفرشاة خدام، قبل تمشيطه أو استاستعمال األصابع لفك تشابك الشعر أوال   -ه

 لتسهيل عملية التمشيط، وعدم تساقط الشعر.

  إلى الجذور.على وصوال  أ لشعر من األطراف ثم االتجاه إلى البدء بتصفيف ا -و

 ال يتشابك الشعر ويتساقط.لكي
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

  .التقويم: التقويم المعتمد على األداء ستراتيجيةإ -

   أداة التقويم: قائمة رصد 
 مجفف الشعر.عر وتصفيفه بالموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة في أثناء تجفيف الش 

   التقدير       
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال
 1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة قبل البدء بالعمل.  
 2 بإشراف المعلم.المواد واألدوات الالزمة للعمل  يجهز  
 3 يجفف شعره بمنشفه قبل البدء بالعمل.  
 4 يفك تشابك الشعر بأصابع اليد قبل تمشيطه.  
 5 ال يتشابك الشعر ويتساقط.لكي ؛من األطراف ثم الجذور ايمشط شعره ويصففه بدء    
 6 بملقط. هأقسام، ويثبت كل قسم وحدلشعر باستخدام المشط ذي الذنب عدة يقسم ا  
 ا عن الشعر ( سم تقريب  15) ه مسافةالمجفف بالتيار الكهربائي ويبعد يوصل  

 س.أفروة الر  ا عنبعيد  
7 

 ، حسب تسلسل الخطوات في الكتاب ةوآمن ةمجفف بطريقة صحيح يستخدم  
 المدرسي.

8 

 9 بإشراف المعلم.يعقم المواد واألدوات بعد االنتهاء من العمل   
 إجراءات الصحة والسالمة  اي  راع  م   ،يعيد المواد واألدوات إلى أماكنها المخصصة  

 العامة.
10 

 

 (0(   ال: )1نعم: )
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 : التجارة اإللكترونيةالوحدة الخامسة 
حصتانعدد الحصص:                         التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية الدرس األول  

 النتاجات الخاصة
 يتعرف مفهومي التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية.  -
 .هاوسلبيات يجابيات التجارة اإللكترونيةإيبين  -
 التجارة التقليدية. بيقارن التجارة اإللكترونية  -
 ا عن طريق المواقع اإللكترونية.يشتري كتاب   -
ري -  دور التكنولوجيا في التجارة اإللكترونية. قد 

 المفاهيم والمصطلحات: 
التجارة، التجارة التقليدية، التجارة اإللكترونية، دراسة السوق، ترويج السلعة، قرصنة المواقع 

 اإللكترونية. 
 

 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 تصفح والشراء من مواقع التجارة اإللكترونية.الأثناء في الجلوس السليم  -
 التعامل اآلمن مع مواقع التجارة اإللكترونية.  -

 

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 
 ئلة واألجوبة(:ستراتيجية التدريس المباشر )األسإ

 توضيح أهمية التجارة، ثم يطرح األسئلة، مثل:عبر يمهد المعلم للدرس  -1
تفضل هذا النوع من التجارة؟ هل في ؟ ما الطريقة المتبعة ةإلكتروني أجريت عملية شراءهل سبق أن 

 ؟ هاوسلبيات يجابيات التجارة اإللكترونيةإهذا النوع من التجارة؟ ما 

لتحديد مفهومي التجارة التقليدية  فيها؛ الطلبة جابات الطلبة، ثم يناقشإليستمع المعلم  -2
يضاح  والتجارة  . هاوسلبيات يجابيات التجارة اإللكترونيةإاإللكترونية، وا 

 .السبورةجابات الصحيحة على المعلم اإليكتب  -3

 ستراتيجية التعلم في مجموعات )التعلم التعاوني(:إ

 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعات، ثم يعين م   المعلم الطلبة قسمي -1
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إجراء مقارنة بين التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية، من حيث: يكلف المعلم المجموعات  -2
 وطرائق البيع والشراء.الوقت، والجهد، والمال، 

 .السبورةنتائج المجموعات، ويلخصها، ويكتبها على  الطلبة في يناقش المعلم -3

 ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدريب(:إ

 .المعلم الطلبة إلى مختبر الحاسوبيصطحب  -1
ا، ثم يطبقه لكتروني شفوي  إن كيفية شراء كتاب من موقع يعرض المعلم خطوات تنفيذ تمري -2

 أمام الطلبة.
إعادة خطوات تنفيذ التمرين أمام الطلبة، ويقدم التغذية الراجعة لهم يكلف المعلم أحد الطلبة  -3

 عند الضرورة.
 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعات، ويعين م   يقسم المعلم الطلبة -4
 ينفذ أفراد المجموعات التمرين بإشراف المعلم. -5
 الراجعة لها.يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية  -6
 م المعلم أداء الطلبة. يقو   -7

 

 

 

 

 
 

 أخطاء شائعة:
 دون التحقق من مدى مصداقية الموقع اإللكتروني. عبر اإلنترنت االندفاع نحو الشراء  -
 .هاتجاهل شروط مواقع التجارة اإللكترونية وأحكام -

 

 

 

 

 معلومات إضافية: 
هذه العملية شخص أو نفذ وي ،أجهزة الحاسوب عبر اإلنترنتة  المواقع اإللكترونية: اختراق قرصن

 مساعدة طة برامجايمكنهم بوس حيثمجموعة من األشخاص لديهم خبرة واسعة في برامج الحاسوب، 
 .محتوياته وتعرف مادخول حاسوب  على

 التكامل األفقي:
 كتاب الثقافة المالية، الصف السابع، مصادر كسب المال. -

 التكامل الرأسي:
 المهنية، الصف السادس، استثمار المال.كتاب التربية  -

 .كتاب التربية المهنية، الصف العاشر، المشروعات االقتصادية الصغيرة -
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 مصادر التعلم:
 للمعلم:
 م.2009مصطفى كافي، التجارة اإللكترونية، دار رسالن، دمشق، سوريا،  -
 التجارة اإللكترونية.استضافة أحد المتخصصين في التجارة اإللكترونية للحديث عن مستقبل   -

 للطالب:
 عرض أمثلة لمواقع التجارة اإللكترونية الموثوق بها. -
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 ورقة عمل
 التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية

 الجدول اآلتي بما هو مناسب: امألبناء  على دراستك موضوع )التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية(، 
 

 كترونيةلجارة اإل الت التجارة التقليدية وجه المقارنة
 .............................. المفهوم

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

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

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

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

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

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

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

الطريقة المتبعة في 
 التجارة

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

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

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

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

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

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

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

 .............................. اإليجابيات
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 

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

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

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

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

 .............................. السلبيات
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 

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

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

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

.............................. 
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 إجابات أسئلة الدرس

 عرف التجارة اإللكترونية. -1

اإلنترنت،  :مثل ،التجارة اإللكترونية: هي أي نشاط تجاري يتم عن طريق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 والهاتف النقال، والهاتف الثابت، والتلفاز، وغيرها من وسائل االتصال اإللكتروني.

 ا من إيجابيات التجارة اإللكترونية.اذكر ثالث   -2
 لمشتري.إلى افر الوقت والجهد بالنسبة اتو  -أ 
 للمشتري في وقت قصير.فيها الحصول على السلع المرغوبة  -ب 
 بائع.توفير الوقت والمال على ال -ج 

 ا من سلبيات التجارة اإللكترونية؟اذكر ثالث   -3
 خوف المشترين من تعدد وسائل الدفع اإللكتروني المختلفة. -أ 
 قبل الشراء. وفحصهابعض المشتريات ضرورة مشاهدة  -ب 
 قرصنة المواقع اإللكترونية، واختراق مواقع التجارة اإللكترونية. -ج 

 اإللكترونية في كل مما يأتي:إمكانية تطبيق التجارة في  زمالءك ناقش -4
 الجامعة: بيع الكتب وتحصيل الرسوم الجامعية. -أ 
 في الفنادق والتنقل من مكان إلى آخر.  المكاتب السياحية: تأمين الحجزالفنادق و  -ب 
مواصفات معينة من قبل البائع أو المشتري، وتتم ل ابيع السيارات وشراؤها: تحديد السيارات وفق   -ج 

 ا.ء إلكتروني  عملية البيع أو الشرا
 ا.ا، والدفع إلكتروني  وتقديم االستشارات الطبية إلكتروني   عيادة طبية: شراء العالج -د 
 من حيث: السرعة، والدقة، والجهد، والسعر. التجارة اإللكترونيةبالتجارة التقليدية قارن  -5

وجه 
 المقارنة

 التجارة اإللكترونية التجارة التقليدية

أطول مقارنة تحتاج إلى وقت  السرعة
 بالتجارة اإللكترونية.

مكن تصفح حيث يتحتاج إلى وقت أقل؛ 
ا عن السلعة في بحث   ؛كثير من المواقع
 زمن قياسي. 

مشاهدتها على واقعها أكثر دقة ) الدقة
 والتأكد من مواصفاتها(.

أقل دقة مقارنة بالتجارة التقليدية )بعض 
السلع قد ال تتطابق مع المواصفات 

 الموضوعة(.
 جهد أقل في البحث عن السلعة.جهد أكبر في البحث عن  الجهد
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 لسلعة.ا
 قليلة التكاليف. عالية التكاليف. السعر

 
)دفع ثمن المنتج، البحث  :رتب الخطوات اآلتية حسب األولوية لعملية الشراء في التجارة اإللكترونية -6

 عن المنتج، تسجيل المعلومات الشخصية(.
 البحث عن المنتج. -
 تسجيل المعلومات الشخصية. -
 دفع ثمن المنتج. -
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

  .ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداءإ -

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي 
  التجارة اإللكترونية. بوساطةالموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة في أثناء الشراء 

 

  (: ممتاز.4ا. )جد   (: جيد3(: جيد  )2.  )حاجة إلى تحسينفي (: 1)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األداءمستوى 
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 يراعي تعليمات الصحة والسالمة العامة.    
يشغل جهاز الحاسوب، ويتصفح المواقع اإللكترونية     

 لمراكز البيع.
2.  

  .3 يقارن األسعار المعروضة في أكثر من موقع إلكتروني.    
  .4 يختار األفضل بين هذه المواقع اإللكترونية.    
  .5 سلم. تيطلع على الفاتورة وطريقة ال    
  .6 .اصحيح   إغالق االحاسوب  يغلق جهاز    
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 : التجارة اإللكترونية الوحدة الخامسة 

 حصتان عدد الحصص:                                 (1التسويق اإللكتروني ) :ثانيالدرس ال

 النتاجات الخاصة
 تعرف مفهوم التسويق اإللكتروني. ي -
 .التسويق اإللكتروني يازايبين م -
 ائل التسويق اإللكتروني وأدواته.يحدد وس -
 يقدر أهمية التسويق اإللكتروني في تسويق المنتجات والخدمات والمشاريع المختلفة. -

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 بالطريقة الصحيحة. وا غالقه تشغيل جهاز الحاسوب -
لسة  -  أثناء تصفح مواقع التسويق اإللكتروني.  في السليمةالج 
 مراعاة اآلداب العامة، وأخالقيات التعامل اآلمن مع اإلنترنت. -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 
 ستراتيجية التدريس المباشر )األسئلة واألجوبة(:إ

 توضيح أهمية التجارة، ثم يطرح األسئلة، مثل:عبر يمهد المعلم للدرس  -
  ضل هذا النوع من التجارة؟ هل تففي ؟ ما الطريقة المتبعة ةإلكتروني أجريت عملية شراءهل سبق أن

 ؟ وسلبياتها يجابيات التجارة اإللكترونيةإهذا النوع من التجارة؟ ما 
ة والتجارة تحديد مفهومي التجارة التقليديفي  الطلبة جابات الطلبة، ثم يناقشإليستمع المعلم  -

يضاح  اإللكترونية،  . وسلبياتها يجابيات التجارة اإللكترونيةإوا 
 جابات الصحيحة على السبورة.يكتب المعلم اإل -

 المفاهيم والمصطلحات: 

، التسويق عبر الهاتف المحمول، التسويق عبر البريد اإلنترنتالتسويق اإللكتروني، التسويق التقليدي، 
 اإللكتروني، التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
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 ستراتيجية التعلم في مجموعات )التعلم التعاوني(:إ

 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعات، ثم يعين م   الطلبةالمعلم  يقسم -
اإللكترونية، من حيث: الوقت، والجهد، التجارة بالتجارة التقليدية  مقارنةيكلف المعلم المجموعات  -

 والمال، وطرائق البيع والشراء.
 نتائج المجموعات، ويلخصها، ويكتبها على السبورة. الطلبة في يناقش المعلم -

 ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدريب(:إ

 .المعلم الطلبة إلى مختبر الحاسوبيصطحب  -
 الطلبة. على ا، ثم يطبقهلكتروني شفوي  إتمرين كيفية شراء كتاب من موقع  يعرض المعلم خطوات تنفيذ -
إعادة خطوات تنفيذ التمرين أمام الطلبة، ويقدم التغذية الراجعة لهم عند يكلف المعلم أحد الطلبة  -

 الضرورة.
 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعات، ويعين م   يقسم المعلم الطلبة -
 بإشراف المعلم.ينفذ أفراد المجموعات التمرين  -
 يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لها. -
 م المعلم أداء الطلبة. يقو   -
مام أليه إالطلبة  قراءة ما توصلوا  إلىا، ثم يطلب د  رش  ا، وم  د  ساع  ا، وم  ه  وج   يتجول المعلم بين الطلبة م   -

  الزمالء في الصف.  
 

  

 إجابات األسئلة الواردة في المحتوى 

 فكر: كيف يمكنك أن تسوق بضاعتك؟

يد أدوات وأساليب تسويقية حسب إجابة الطالب، يوجه المعلم الطالب إلى التركيز على إجابات تقوده إلى تحدب

 معلومات إضافية 
 (.Digital Marketingالتسويق الرقمي )و  ،( E-Marketing)يطلق على التسويق اإللكتروني  -
نما يتميز التسويق اإللكتروني في  - ال يختلف التسويق اإللكتروني عن التسويق التقليدي في األهداف، وا 

 أنشطتها التجارية. الوسائل، واألدوات، والتقنيات، التي تسمح للمؤسسة ببلوغ أهدافها التسويقية خالل 
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 أمثلة عليها.لكتروني، وطرح وسائل التسويق اإلمثل كثر فعالية، وأقل تكلفة، أحديثة 

  ا.نشاط  السلع والخدمات التي يمكن تسويقها إلكترونيً  -

  ، برامج تعليمية، برمجيات.onlineجهزة كهربائية، دورات تعليمة بنظام أاإلكسسوارات، الساعات الذكية،  

 نشاط كيفية التعامل اآلمن مع مواقع التسويق اإللكترونية. -

 والموثوقة.التعامل مع مواقع التسويق اآلمنة  -1
 و الشراء.أو البائع قبل عمليات الطلب أشروط الخدمة التي يعرضها الموقع قراءة  -2
 التأكد من ثمن السلعة قبل الشراء. -3
 .سعار والمواصفاتمعاينة أكثر من موقع للتأكد من األ -4
 ما يتعلق ببيانات الحساب والبطاقة االئتمانية.   التعامل بسرية في -5

 

 أخطاء شائعة:
 مواقع تسويقية أخرى. بشراء من موقع تسويقي دون مقارنة السعر والمواصفات ال -

 
 

 التكامل األفقي:
    كتاب الحاسوب، الصف الثامن، وحدة شبكة اإلنترنت. -

 :التكامل الرأسي
 ، الصف السابع، وحدة التسويق السياحي.تاب التربية المهنيةك
 

 مصادر التعلم
 للمعلم:
 استضافة خبير في مجال التسويق اإللكتروني.  -
 .2012دار وائل للطباعة والنشر، ، يوسف أبو فارة، التسوق اإللكتروني، -
 :للطالب

 .2014 مجدال، مبادئ التسويق اإللكتروني، دار كنوز المعرفة للنشر، عمان،أد. أحمد 
 

 



75 
 

 

 ورقة عمل
 )هيا نقارن(

 
 تي:الجدول اآل فيالتسويق التقليدي بالتسويق اإللكتروني قارن 

 
 وجه المقارنة التسويق التقليدي التسويق اإللكتروني

  
 
 
 

 
 تكلفة عرض المنتج

ق ائالوسائل والطر   
 التسويقية.

   
 عدد الزبائن

 يشاهدون الذين 
 .العروض التسويقية

  
 
 

 
حركة انتقال البائع 

 .والمشتري 
   

 .الزمان والمكان
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 ستراتيجيات التقويم وأدواته.إ

  .ستراتيجية التقويم: المالحظةإ -

 أداة التقويم: سلم تقدير. -

   م المعلم مناقشات المجموعات حول موضوعات درس التسويق اإللكتروني. الموقف التقويمي: يقو 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 .يعرف مفهوم التسويق اإللكتروني    
  .2 يميز بين التسويق اإللكتروني والتقليدي.    
  .3 .التسويق اإللكتروني يامزايبين     
  .4 .ووسائلها يحدد أدوات التسويق اإللكتروني    
  .5 يراعي آداب الحوار والنقاش مع زمالئه.    
  .6 ا نحو التسويق اإللكتروني.يجابي  إا يتبنى اتجاه      

 

 .ممتاز( 4ا. )جيد جد   (:3) (: جيد.2. )حاجة إلى تحسينفي (: 1)
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 الوحدة الخامسة: التجارة اإللكترونية.  

 حصتان عدد الحصص:                                   (2) التسويق اإللكتروني :لدرس الثانيا

 النتاجات الخاصة

 بين مجاالت التسويق اإللكتروني. ي -
 .جات والمشاريع والمواقع السياحيةأساليب التسويق اإللكتروني في تسويق المنت يستخدم -
  .اإلنترنت التسويقية عبر يراعي اآلداب العامة والقواعد األخالقية عند تصميم الصفحات واإلعالنات -
 ا.ا وعالمي  يقدر أهمية التسويق اإللكتروني في ترويج المشاريع، واألماكن السياحية محلي   -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 التسويق السياحي اإللكتروني، مواقع التواصل االجتماعي، الصناعات التقليدية، أخالقيات التسويق اإللكتروني.
 
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

لسة السليمة  -  أثناء استخدام جهاز الحاسوب. في الج 
طفاء جهاز الحاسوب بالطريقة الصحيحة. -  تشغيل وا 
 المحافظة على سالمة المعدات والطرفيات الملحقة بجهاز الحاسوب. -

 مراعاة آداب وأخالقيات التسويق اإللكتروني، عند تصميم الصفحات والمواقع التسويقية.
 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 المناقشة(: ستراتيجية التعلم التعاوني )إ

ا لكل مجموعة، ثم ر  قر   ا، ثم يعين م   تسويقي  تأخذ كل مجموعة مجاال   على أن المعلم الطلبة مجموعات، قسمي -1
 :على المجموعات كما يأتي اتميوزع المه

 أساليب التسويق اإللكتروني في المجال البيئي. في ناقشت: تالمجموعة األولى  

 أساليب التسويق اإللكتروني في المجال السياحي. في تناقشت: المجموعة الثانية     

 أساليب التسويق اإللكتروني في المجال الصحي.في تناقش ت: المجموعة الثالثة     

 بقية المجموعات. علىيعرض مقرر كل مجموعة نتائج مجموعته  -2
 .إليه، ثم كتابة ذلك على السبورةينظم المعلم النقاش بين الطلبة، ويلخص ما توصلوا   -3
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 الشفوية(:العروض راتيجية التعلم عن طريق النشاط )ستإ

 تنفيذ النشاط الخاص بمواقع التسويق اإللكتروني.يكلف المعلم الطلبة  -
مام أليه إالطلبة  قراءة ما توصلوا  إلىا، ثم يطلب د  رش  ا، وم  د  ساع  ا، وم  ه  وج   يتجول المعلم بين الطلبة م   -

 الزمالء في الصف.  
 ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدريب(:إ

 ا مع مشرف مختبر الحاسوب،إلعطاء الحصة داخل المختبر.مسبق  المعلم نسق ي -1
    .على أجهزة الحواسيب المجموعاتوزع لكل مجموعة، وي ار  قر   مجموعات، ويعين م   المعلم الطلبة قسمي -2

                                                                         
 واإلرشادات الخاصة بالتعامل مع أجهزة الحاسوب. يعرض المعلم على الطلبة التوجيهات -3
يعرض المعلم خطوات إنشاء صفحة تسويقية على مواقع التواصل االجتماعي كما ورد في خطوات  -4

                                                                                  التمرين.
 ت التمرين.يكلف المعلم أفراد المجموعات تنفيذ خطوا -5
 يتابع المعلم الطلبة، ويقدم التوجيهات والتغذية الراجعة لهم. -6
مع  هاة فيمناقشالالمجموعات األخرى و  أمام تعد  أ يعرض مقرر كل مجموعة الصفحة التسويقية التي  -7

 الطلبة.
 تقويم المعلم أداء الطلبة. -8

 ستراتيجية التفكير الناقد )العصف الذهني(:إ

ا حول بعض الممارسات السلبية الناجمة عن عدم مراعاة مبادئ وأخالقيات ونقاش  ا، ينظم المعلم حوار   -1
 التسويق اإللكتروني.

، بما هاوأخالقيات قواعد التسويق اإللكترونيللتوصل إلى ضرورة التزام  في إجاباتهم يناقش المعلم الطلبة  -2
 يتفق مع قوانين التجارة اإللكترونية.

 تلخيص النتائج وتدوينها على السبورة.  -3

 : معلومات إضافية
أو الخدمات، أو ، وشراءها بيع السلع منها: موقع أو منصة تستطيع  Online store المتجر اإللكتروني - 

الموقع، عبر ع االمنتجات التي تب نت، ويحتوي المتجر اإللكتروني قائمة تحوي على اإلنتر  مستعين االمعلومات، 
 والمعلومات الكاملة عن كل منها.

 منها:  ،عديدة عواملعلى  يعتمد نجاح التسويق اإللكتروني  -
 ق له.جودة ونوعية المنتج أو المحتوى المقدم الذي يسو     -1
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 إجابات األسئلة الواردة في المحتوى:

 نشاط مواقع التسويق اإللكتروني: -

جابة  التسويقمواقع   :لطلبةااإللكتروني، تترك حرية البحث وا 

 :ألمثلة على هذه المواقعمن ا

اسم الموقع 
 اإللكتروني

 األساليب التسويقية نوع السلع، أو الخدمات

 موقع أمازون 
amazon 

 .روني، مواقع التواصل االجتماعيلكتالبريد اإل لكترونية.إ، برامج كتب، مجالت

 والمارت
Walmart 

 

 دوات زينة،ألعاب أطفال، أ
 .جهزة رياضيةأ
 

مقاطع صل االجتماعي، صور،مواقع التوا
 .فيديو

 سوق 
souq 
 

لكترونية، أثاث، إأجهزة 
 .لعابأمستحضرات تجميل، 

 لكترونية.إتروني للصفحة، رسائل الموقع اإللك

 

 

 

 

 

 

ا للتطور التكنولوجي ستراتيجيات والقنوات التسويقية نظر  سين ومجاراة التطور الدائم في اإلمجاراة المناف -2
 المستمر.

و الزبون، من حيث سرعة الرد على االستفسارات، والتفاعل مع التعليقات، واالستفادة من أرضا العميل  – 3
 جل التحسين والتطوير في العملية التسويقية.أالراجعة المقدمة من العمالء من  التغذية

 شائعة: أخطاء 
 لمستهلكين.اإرسال رسائل تسويقية في أوقات غير مناسبة، قد تزعج  -1
اصرسال الرسائل التسويقية بكثرة، خالمبالغة في إ -2 لدى العمالء، ما  رف  نالمكرر منها، قد ي وص 

 و الموقع التسويقي.أيضطرهم إلى مغادرة الصفحة، 
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 التكامل األفقي:
    كتاب الحاسوب، الصف الثامن، وحدة اإلنترنت. -

 التكامل الرأسي:
 السابع، الخدمات البنكية اإللكترونية.، الصف كتاب التربية المهنية -

 ، الصف السابع، وحدة التسويق السياحي.كتاب التربية المهنية
 

 مصادر التعلم:
 للمعلم:
العلمية للنشر  علي الزعبي وآخرون، التسويق اإللكتروني في القرن الحادي والعشرين، دار اليازوري  -

    .2020 والتوزيع، عمان،
 للطالب:
 .2014 التسويق اإللكتروني، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،بشير العالق،  -
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 إجابات أسئلة الدرس

 ما المقصود بالتسويق اإللكتروني؟ -  1
سويق وترويج وتطبيقاتها في عملية ت وطرائقها هو استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الدعاية اإللكترونية

 .اإلنترنتا التسويق عبر الشبكة العنكبوتية ويطلق عليه أحيان   عبرالمنتجات والخدمات 
 ذكر ثالث ا منها.ا عديدة. يايمتاز التسويق اإللكتروني بمزا  - 2

  التكلفة المنخفضة بالمقارنة مع وسائل الدعاية واإلعالن التقليدية. -أ    
 ي زمان ومكان بكل سهولة ويسر.أا في ا وعالمي  إمكانية تسويق المنتجات والخدمات محلي   -ب    

 لى وسطاء.إائع والمشتري مباشرة دون الحاجة تسهيل عمليات البيع والشراء بين الب -جـ   

 علل ما يأتي: -3     

 .لكتروني على نطاق عالمي واسعانتشار التسويق اإل - أ
مام أوتعدد الخيارات  ،سعاألفكار على نطاق واا النخفاض تكلفته، وسهولة تسويق السلع والخدمات و نظر  

 المشتري واتساع حجم العروض المطروحة.
 .تحرص الشركات على استخدام أفضل األساليب التسويقية، وأكثرها فعالية  - ب

كبر عدد ممكن من رواد المواقع اإللكترونية، باستخدام أفضل الوسائل وأكثرها فعالية في الوصول أجذب ل
 .إلى المستهلك

 من موثوقية مواقع التسويق اإللكترونية قبل الشراء.يجب التأكد  -جـ    

 التعرض لالحتيال. يقية وهمية غير حقيقية واحتماليةا الحتمالية وجود مواقع تسو نظر         

 لكتروني على القطاع التجاري الهادف للربح فقط.ال يقتصر التسويق اإل -د     

رشادهم المعلومات، وتوجيه الناستسويق عبر بل يشمل مجاالت العمل غير الربحي،  ثارة اهتمامهم  وا  إلى وا 
                                وغيرها من المجاالت. ،والبيئة ،الصحة، مثل بعض القضايا الهامة

 لكتروني عبر:وضح بمثال كيف يحصل التسويق اإل  -4 

لى عناوين إإرسال رسالة إلكترونية عبر الترويج لحملة بيئية على مستوى المدرسة، مثل  :لكترونيالبريد اإل - أ
 البريد اإللكتروني لطلبة المدرسة تتضمن اسم الحملة، وأهدافها، وموعدها، ومكانها.
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الوقاية من مرض معٍد،  مثل كتابة رسالة نصية عبر الهاتف تتضمن معلومات طبية حولالهاتف النقال:   - ب
 رقام هواتف محددة.ألى إوارسالها 

 ا ضمن المجاالت اآلتية:ى أفكار ومشاريع يمكن تسويقها إلكترونيً أعط  مثالين عل -5

 اإلعالن عن مسابقة في مجال الرسم والتصميم. -2  .اإلعالن عن مهرجان وطني -1: مجال الثقافة - أ
اإلعالن عن حملة لتنظيف   -2 .شجار الحرجيةاإلعالن عن حملة لزراعة األ -1: مجال البيئة -ب 

 حديقة المدرسة.
اإلعالن عن محاضرة توعوية حول مخاطر  -2 .اإلعالن عن يوم طبي مجاني -1: مجال الصحة -جـ

 التدخين.

 :ما يأتي في غير الصحيحةبـ )ال( إزاء محتوى العبارة أجب بـ )نعم( إزاء محتوى العبارة الصحيحة، و -6

 (التقليدي. )الالتسويق بقارنة موني من وسائل التسويق المكلفة التسويق اإللكتر  ديع -1

 (ويق اإللكتروني وأكثرها مرونة. )نعمتعد مواقع التواصل االجتماعي من أحدث وسائل التس -2

 ال يرتبط التسويق اإللكتروني بالمكان أو الزمان. )نعم( -3

 (آمنة. )ال جميعها مواقع التسويق اإللكتروني دتع -4

 (بين البائع والمشتري. )نعمود وسطاء نترنت وجء عبر اإلال يتطلب البيع والشرا -5
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 ستراتيجيات التقويم وأدواته.إ

  .ستراتيجية التقويم: المالحظةإ -

 أداة التقويم: سلم تقدير. -

   م المعلم أداء الطلبة في أثناء تصميم صفحة إلكترونية لتسويق موقع أو منتج الموقف التقويمي: يقو
 سياحي.

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
 1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة عند استعمال الحاسوب.    
 2 يجهز المواد والتجهيزات الالزمة لتصميم الصفحة اإللكترونية.    
 3 يسجل الموقع اإللكتروني على أحد مواقع التواصل االجتماعي.    
 أو المنتج الذييختار العنوان المناسب للصفحة التسويقية حول الموقع     

 تسويقه.في يرغب  
4 

 5 تسويقه.في اسب للموقع أو المنتج الذي يرغب يضع المحتوى المن    
 لصفحة التسويقية إلى األصدقاءليبعث طلبات اإلضافة واالشتراك      

 ويتواصل معهم. والمعارف واألشخاص 
6 

 يراعي اآلداب العامة والقواعد األخالقية عند تصميم الصفحات     
 واإلعالنات التسويقية.

7 

 يقدر أهمية التسويق اإللكتروني في ترويج المشاريع االقتصادية    
 ا.ا وعالمي  واألماكن السياحية محلي   

8 

 

 .ممتاز( 4ا. )جيد جد   (:3(: جيد. )2. )حاجة إلى تحسينفي (: 1)
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 : السادسة: إعداد مائدة الطعامالوحدة  

 حصتانعدد الحصص:       إعداد مائدة الطعام وترتيبها :الدرس األول
 النتاجات الخاصة

 يتعرف المواد واألدوات والتجهيزات الواجب توافرها لفرش مائدة الطعام. -
 يوضح المزايا الواجب توافرها في المواد واألدوات والتجهيزات لفرش مائدة الطعام.  -
 يستنتج أنواع مائدة الطعام. -
ايرتب أدوات مائدة الطعام  -  .ترتيب ا صحيح 

 المفاهيم والمصطلحات: 

  المفرش الثانوي(، الفضيات، الشمعدانات.مائدة الطعام، النبرون )
 

 

 

 العامة:السالمة تعليمات الصحة و 

 غسل اليدين بالماء والصابون قبل البدء بإعداد مائدة الطعام وترتيبها. -
 أثناء ترتيب أدوات المائدة.في التعامل اآلمن  -

 

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 
 التدريس المباشر )األسئلة واألجوبة، العرض التوضيحي( ستراتيجيةإ

ثم طرح بعض األسئلة عن  بات الطعام لإلنسان وترتيبها،توضيح أهمية وجعبر يمهد المعلم للدرس   -1
إعداد مائدة الطعام وترتيبها، مثل: هل سبق أن شاهدت كيف تعد وترتب مائدة الطعام في المطاعم 

 والصاالت؟ ما المواد األدوات والتجهيزات المستخدمة في إعداد المائدة وترتيبها؟

 .وترتيبها في إعداد مائدة الطعاميعرض المعلم مواد وأدوات وتجهيزات تستخدم  -2

 يطرح المعلم بعض األسئلة على الطلبة: -3

 تمتاز كل منها؟ لمواد واألدوات والتجهيزات؟ ب مَ ما هذه ا 

 ها.ة فيمناقشالجابات الطلبة، ثم إليستمع المعلم   -4

 .السبورة جابات الصحيحة علىالمعلم اإل يكتب -5
 ستراتيجية التعلم في مجموعات )المناقشة(:إ

 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعات، ثم يعين م   يقسم المعلم الطلبة -1
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 ر أنواع مائدة الطعام.ك  ذ  يكلف المعلم المجموعات  -2
 .السبورة نتائج المجموعات، ويكتبها على الطلبة في يناقش المعلم -3

 ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدريب(:إ

 الواردة في تمرين ترتيب أدوات مائدة الطعام.يجهز المعلم المواد واألدوات والتجهيزات  -1
 ا، ثم يطبقه أمام الطلبة.ا وعملي  يعرض المعلم خطوات تنفيذ التمرين شفوي   -2
إعادة خطوات تنفيذ التمرين أمام الطلبة، ويقدم التغذية الراجعة لهم عند يكلف المعلم أحد الطلبة  -3

 الضرورة.
 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعات، ويعين م   يقسم المعلم الطلبة -4
 ينفذ أفراد المجموعات التمرين بإشراف المعلم. -5
 يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لها. -6
  م المعلم أداء الطلبة.يقو   -7

 

 

  إضافيةمعلومات 
 مائدة الطعام: ترتيبعند  مهمةنصائح 

ة األطراف،  غيرنظيفة و من أن  الشوك والسكاكين والمالعق المستخدمة  التأكد  -1 مكسورة أو معوج 
 باإلضافة إلى أن تكون خالية من البقع والصدأ.

الحرص على نظافة الطاولة بشكٍل كامل قبل وضع األدوات عليها، واالبتعاد عن استخدام المفارش   -2
 القماشي ة إذا لم تكن المائدة كالسيكي ة.

ضير األواني واألكواب بالعدد لون الطعام على الطاولة، وذلك لتحأككد من عدد الذين سيالتأ  -3
األلوان  فضال  عن ،مع الحرص على أن تكون األطباق كاملة غير مكسورة أو مخدوشة ،الصحيح
 .متماثلةال والنقوش

 

 

 أخطاء شائعة
 التركيز على ازدخام المواد واألدوات والتجهيزات على مائدة الطعام دون ترتيبها. -
 الجودة المنخفضة.شراء المواد واألدوات والتجهيزات ذات  -

 

 :التكامل األفقي
 دقي والسياحي.نكتاب خدمة الطعام )النظري والتدريب العملي(، الصف الحادي عشر، الفرع الف -
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 الرأسي:التكامل 
 .كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، خدمة الطعام والشراب 
 .كتاب التربية المهنية، الصف التاسع، االستقبال والتدبير الفندقي 

 

 مصادر التعلم
 للمعلم
مصطفى كافي، إدارة الجودة الشاملة والخدمة الفندقية، دار أسامه للنشر التوزيع، عمان، األردن،  -

2016. 
 للحديث عن إعداد مائدة الطعام وترتيبها.أو الفنادق القريبة استضافة أحد العاملين في المطاعم  -
 للطالب
 الطعام وترتيبها. مائدةإعداد ف كيفية تعر  لتنظيم زيارة إلى أحد المطاعم أو الفنادق القريبة  -
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 ورقة عمل
 إعداد مائدة الطعام وترتيبها
 )ترتيب أدوات مائدة الطعام(

وكلمة )ال(  ،مائدة الطعام، ضع كلمة )نعم( إزاء العبارة الصحيحةبناء  على تنفيذك تمرين ترتيب أدوات 
 ي:أتما ي فيغير الصحيحة  العبارةإزاء 

 . )       (حول الطاولة هاعند ترتيب أحجام الكراسي راعىي -1
 الشرشف الرئيس بشكل معين. )       ( يوضع النبرون تحت  -2
 توضع المزهرية على يمين الطاولة في وجبة الفطور.  )       (  -3
 . )       (االستخدامحسب أولوية ب توضع السكاكين يمين الطبق الرئيس  -4
 توضع األكواب الزجاجية مقلوبة قرب طرف السكين من األعلى. )       (  -5
 يمين الطبق الرئيس. )       ( يوضع الطبق الجانبي  -6
 وضع سكين الزبدة على الطبق الجانبي. )       (ت  -7
 ملعقة الحلوى. )       (التجاه نفسه لتوضع شوكة الحلوى با  -8
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 إجابات أسئلة الدرس

السهم، في كل مما يأتي:  حسب الرقم واتجاهبحل بالتعاون مع أفراد مجموعتك، الكلمات المتقاطعة  -1
 أن الخط المتقطع يشير إلى نهاية الكلمة(.)علم ا 

ما على شكل  (1)  .دائري تكون طاولة الطعام إما على شكل رباعي، وا 
 .الكراسي، هي ةمنظم بصورةا بشراشف، وتكون مرتبة حول المائدة تغطى أحيان   (2)
 معاكس للملعقة. اتجاهتوضع شوكة الحلوى على مائدة الطعام بـ (3)
 .الغداءتوضع المزهرية وسط المائدة عند تناول وجبتي الفطور و  (4)
لتقديم سلطات تتنوع األطباق في أحجامها، وفي كيفية ترتيبها على مائدة الطعام، فمنها ما يستعمل  (5)

 والحلويات.
ا، وتطوى بأشكال سم( تقريب  50-45مصنوعة من القماش، مربعة الشكل، يترواح قياسها بين ) (6)

 .الفوطمختلفة 
 إلى األسفل. فوهتهايجب وضع األكواب قرب رأس السكين إلى اليمين بحيث تكون  (7)
 .الشمعدانيوضع وسط مائدة الطعام المعدة لوجبة العشاء، هو  (8)
 الرئيس بشكل معين. المفرشون وسط الطاولة فوق يوضع النبر  (9)
 .شراشفالتصنع من الكتان أو القطن، ويجب أن تكون نظيفة وذات ألوان مناسبة  (10)
 على مائدة الطعام المعدة لوجبتي الفطور والغداء. وردتوضع مزهرية  (11)
ا بالماء والصابون بعد االنتهاء من ترتيب مائدة الطعام.  غسليجب  (12)  اليدين جيد 
 .حديدكراسي الطعام من خشب أو كروم أو  تصنع (13)
 .ةظممن ب أدوات ومعدات مائدة الطعام بصورةيجب ترتي (14)
مة في إعداد مائدة الطعام وترتيبها، وتمتاز بمتانتها وأشكالها خدهي األدوات المست الفضيات (15)

 المتعددة.
 الطعام.الضيف، وقبوله أكل  نفس مائدة الطعام؛ لما له من أثر في ترتيبيجب االهتمام ب (16)
  مما يأتي:علل كال   -2
 عدم وضع الطبق الرئيس على مائدة الطعام في خدمة البوفيه. -أ 

 ألن خدمة البوفيه ذاتية، وتوضع األطباق عند البوفيه.
 يوضع النبرون على المفرش الرئيس. -ب 

 للمحافظة على نظافة المفرش، وا عطاء مظهر جمالي.
 والغداء.أثناء وجبتي الفطور في وضع مزهرية ورد  -ج 
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ضفاء رائحة زكية.  إلعطاء مظهر جمالي وجذاب، وا 
 لداخل، وباتجاه الطبق الرئيس.تكون نحو ا وضع الجهة الحادة للسكين بحيث -د 

 للمحافظة على سالمة الضيوف.
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 التقويم وأدواته ستراتيجياتإ
 ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداءإ -

 التقويم: قائمة رصدأداة  -

 :تقويم أداء الطلبة في أثناء ترتيب أدوات مائدة الطعام. الموقف التقويمي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0(    ال: )1نعم: )            
 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال
  .1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة.  
  .2 يجهز المواد واألدوات الالزمة للعمل.  
يضع الطاولة في المكان المناسب بحيث ينسجم   

 الداخلي للمكان.التصميم و 
3.  

  .4  يغطي الطاولة بالشرشف الرئيس على نحو مرتب.  
  .5 .ايضع النبرون وسط الطاولة فوق المفرش الرئيس مرتب    
  .6 مها.احجأحسب بيرتب الكراسي حول الطاولة   
  .7 يرتب أدوات المائدة الرئيسة وسط الطاولة.  
يضع الطبق الرئيس على الطاولة مقابل منتصف   

 سم(.4إلى الداخل بمقدار )الكرسي 
8.  

  .9 يمين الطبق الرئيس. يرتب السكاكين  
  .10 .االستخدامحسب أولوية بالطبق  الشوكات شماليرتب   
لداخل شمال الطبق الرئيس نحو ايضع الطبق الجانبي   

 سم(.4بمقدار )
11.  

يضع األكواب الزجاجية مقلوبة قرب طرف السكين من   
 األعلى. 

12.  

  .13 وسط الطبق الرئيس. ةمرتب يضع فوطة السفرة  
  .14 يضع أدوات الحلوى أعلى الطبق الرئيس.  
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 الوحدة الرابعة: طي فوط مائدة الطعام وتشكليها 

 حصتان عدد الحصص:     طي فوط مائدة الطعام وتشكليها الثاني: الدرس

 النتاجات الخاصة

 مائدة الطعام. يتعرف مفهوم فوط -
 يحدد األمور الواجب مراعاتها قبل عملية طي فوط مائدة الطعام. -
 .ةمروحفي صورة طعام يطوي فوطة مائدة ال -
 يقدر دور وجود فوط مائدة الطعام في المحافظة على النظافة الشخصية والعامة.  -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 فوط مائدة الطعام.
 

 العامة:تعليمات الصحة والسالمة 

 الرئتين.بوجود زغب القماش الناعم الضار  خشية لحذر عند تشكيل فوط مائدة الطعاما -
 األقمشة. قصأثناء  في المقص استخدامالحذر عند  -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 )عرض توضيحي، أسئلة وأجوبة( ستراتيجية التدريس المباشرإ

 الطلبة. علىعرض فوط مائدة طعام عبر يمهد المعلم للدرس  -
 الطلبة. علىمن كتاب الطالب وأشكالهل عرض بعض صور فوط مائدة الطعام ي -
جابات الطلبة و الستفسار ستمع ي -  .تهاا 
 .السبورة كتب المعلومات علىي -
 على الطلبة: اآلتيةيطرح األسئلة  -
  أو صالة لألفراح والمناسبات؟ اأو فندق   امطعم   تهل زر 
   في مطعم أو فندق؟ كء عند صديقتناول الغداء أو العشاإلى اليوم  هل أنت مدعو 
   على مائدة الطعام؟ اهل الحظت فوط 
 أشكالها وألوانها؟ ما 
 كم تتراوح أبعادها، ومقاساتها؟ ما هذه الفوط، وما مفهوما؟ يف تصنع هذه الفوط؟ك 
 األمور الواجب عليك مراعاتها قبل عملية طي فوط مائدة الطعام؟ ما 
 ة.إلجابات الطلباالستماع  -
 على الطلبة. توزيع ورقة العمل الخاصة بنشاط أشكال فوط مائدة الطعام -
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 السبورة.وين المعلومات الصحيحة على تد -

 )التدريب( النشاطعبر ستراتيجية التعلم إ

عرض ي، ثم مروحةفي صورة  رض المعلم النتاج الخاص بتنفيذ تمرين طي  فوطة مائدة الطعامعي -
 المعلومات النظرية المتعلقة بالتمرين.

 ز بالتعاون مع الطلبة المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين.جهي -
 لكل مجموعة. ار  قر   ن م  يعيمجموعات، ثم  الطلبة يقسم -
ا تسلسل الخطوات الواردة في الكتاب ي  راع  م   ،الطلبة علىالمعلم خطوات تنفيذ التمرين  يعرض -

 المدرسي.
 تنفيذ التمرين كما هو وراد.ف الطلبة كلي -
 أثناء العمل، وتقديم اإلرشادات الضرورية لهم. في عمل المجموعات تابعي -
 عرض نتائج عمل المجموعات.ي -
 م المعلم أداء الطلبة.قو  ي -

 

 معلومات إضافية 
 ضع الفوطة على الفخذين.على المائدة  منذ جلوسكفي الدعوات غير الرسمية،  -

حسب وى بطثم يعقبها الضيوف، وت ،الرسمية، عليك االنتظار حتى تضع المضيفة الفوطة أوال  في الدعوات 
.كل شخص ةاجح  

 

 أخطاء شائعة
ما يبعثر بقايا  ،ا فوط مائدة الطعام بعد االنتهاء من تناول الطعامبعض األشخاص أحيان  بعثر ي -

 الطعام على الطاولة.
 غير تنسيق الفوطة.تيف ،األكلالعبث بوفط مائدة الطعام قبل  -
 وضع الفوط على ياقة القميص، والحزام، وبين أزار القميص. -

 

:التكامل األفقي    
  :التكامل الرأسي

 كتاب التربية المهنية، الصف التاسع، االستقبال والتدبير الفندقي. -
 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، الطعام والشراب. -
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 مصادر التعلم
 :للمعلم
 م.2000الدباسي، إدارة المطاعم، دار الفكر للنشر، عمان، األردن، نزيه  -
 خدمة الطعام، الفندقي والسياحي، الصف الحادي عشر. -
  خدمة الطعام، الفندقي والسياحي، الصف الثاني عشر. -
 :للطالب
 م.2002أيمن مزاهرة، خدمات الطعام والشراب، دار المستقبل، عمان، األردن،  -

 م.2010ي، خدمة الطعام والشراب، تطبيقات عملية، عمان، األردن، مؤسسة التدريب المهن -
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 ورقة عمل
 الوحدة السادسة: طي فوط مائدة الطعام وتشكيلها

 
 تي:الجدول اآل امأل 

 
 المناسبة التي تستخدم فيها شكل فوط مائدة الطعام اسم فوط مائدة الطعام

   

   

   

   

   

 
  يمكن الحصول على بعض أشكال فوط المائدة والمناسبات  ،بالمواقع اإللكترونيةباالستعانة

 فيها. تستخدمالتي 
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 إجابات أسئلة الدرس

عرف فوط مائدة الطعام. -1  

سم(، 50-45بين )غالب ا ، يتراوح طولها ة الشكلهي فوط مصنوعة من القماش، ومتعددة األلوان، وتكون مربع
 شكال مختلفة.أب ويمكن طيهاوتستعمل ألغراض مختلفة، 

اذكر ثالثة أمور من الواجب مراعاتها عند طي فوط مائدة الطعام. -2  

ن تكون الفوط المراد استعمالها نظيفة، أنظافة منطقة العمل، غسل األيدي بالماء والصابون قبل مباشرة العمل،   
ا، ومنشاة.ومكويه جيد    

علل ما يأتي: -3  

الطعام في المطاعم السريعة إلى وقت طويل.ال يحتاج إعداد فوط  -أ  

ن أعداد الزبائن في المطاعم السريعة كبير.أبسب استعمال فوط ورقيه جاهزة، كما   

ن تكون الفوط نظيفة ومكوية ومنشاة. أيجب  -ب  

 مظهر جمالي، والتحكم في تشكليها، والمحافظة على قوامها وشكلها. إلضفاء

مائدة الطعام.عدد ثالثة استعماالت لفوط  -4  

 إلعطاء مظهر جمالي للمائدة، ولحماية مالبس الضيف من االتساخ، وتنظيف الفم بعد الطعام.
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداء إ -

 أداة التقويم: سلم تقدير  -

  طعام وتشكليها.الالموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة في أثناء إعداد فوط مائدة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(: ممتاز4. )اجد   (: جيد3(: جيد  )2.  )حاجة إلى تحسينفي (: 1)

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 

  .1 .يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة    

  .2 يجهز المواد واألدوات بإشراف المعلم.    

يديه فوقها لجعلها  يمد الفوطة على الطاولة ثم يمرر    
 مبسوطة.

3.  

إلى  يطوي الفوطة من الوسط ليصبح وضع الحافتين    
 .يديه فوق حافة الفوطة يمرر ثم ،علىأ 

4.  

  .5 سم(.7ها بمقدار )يثم يثن ا،يضع الفوطة طولي      

منتصف  إلى عدة مرات ايكرر عملية الطي عكسي      
 الفوطة.

6.  

ها يالطي ثم يطو يمسك الفوطة من منتصف منطقة     
 . اعكسي  

7.  

 المنطقة الزائدة من الفوطة على شكل مثلث من ي يطو     
 الجهة المفتوحة. 

8.  

  .9 يثني المنطقة الزائدة من الفوطة إلى الخلف.     

  .10 .ةمروحيمد الفوطة على الطاولة لتظهر     

 إجراءاتا المواد واألدوات إلى أماكنها، ملتزم   يعد      
 العامة. الصحة والسالمة

11.  
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 المحميةالوحدة السابعة: الزراعة المكشوفة والزراعة 

  حصتان عددالحصص:           المحمية أهمية الزراعة المكشوفة والزراعة :الدرس األول
 النتاجات الخاصة:

 بالزراعة المكشوفة والزراعة المحمية.يوضح المقصود  -
 يبين أهم عمليات تحضير األرض للزراعة المكشوفة. -
 لحراثة.اتربة  يفحص -
 يقارن بين أنواع البيوت الزراعية. -
 يبين أهمية الزراعة المحمية. -

 المفاهيم والمصطلحات: 

، تسوية األرض، األتالم، وتمشيطها الزراعة المكشوفة، الزراعة المحمية، الحراثة، تنعيم األرض
 . البالستيكية، األنفاق البالستيكيةأحواض الزراعة، البيوت الزجاجية، البيوت 

 

 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 قبل العمل. فيز ارتداء المالبس والقفا -
 أثناء استخدام األدوات الزراعية. في التعامل اآلمن  -

 

 

دارة الصف:إ  ستراتيجيات التدريس وا 

 ستراتيجية التدريس المباشر )األسئلة واألجوبة، العرض التوضيحي(:إ

 السنة. طواليمهد المعلم للدرس ببيان فوائد الخضراوات الصحية وأهمية توفيرها  -1
 األولى تمثل الزراعة المكشوفة، والثانية تمثل الزراعة المحمية.  :نييعرض المعلم صورت -2
 على الطلبة: اآلتية يطرح بعض األسئلة -3

ماذا ترى في الصورتين؟ ما الفرق بينهما من حيث الزراعة؟ ما الذي يمكن أن يوفره النوع الثاني من 
 الزراعة عن النوع األول؟ ما المقصود بالزراعة المكشوفة والزراعة المحمية؟

 ا.م فيهويناقشه جابات الطلبةإليستمع المعلم  -4
 .السبورةجابات الصحيحة على يكتب المعلم اإل -5

 ستراتيجية التعلم في مجموعات )المناقشة(:إ
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 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعات، ثم يعين م   المعلم الطلبةقسم ي -1
 توضيح أهم عمليات تحضير األرض للزراعة المكشوفة.يكلف المعلم المجموعات  -2
 .السبورةنتائج المجموعات، ويلخصها على  الطلبة في يناقش المعلم -3

 التعلم عن طريق النشاط )التدريب(: ستراتيجيةإ

 يجهز المعلم المواد واألدوات والتجهيزات الالزمة لتنفيذ تمرين فحص التربة للحراثة. -1
 يصطحب المعلم الطلبة إلى حديقة المدرسة. -2
 ا، ثم يطبقه أمام الطلبة.يعرض المعلم خطوات تنفيذ التمرين شفوي   -3
التمرين أمام الطلبة، ويقدم له التغذية الراجعة عند  إعادة خطوات تنفيذيكلف المعلم أحد الطلبة  -4

 الضرورة.
 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعات، ويعين م   يقسم المعلم الطلبة -5
 ينفذ أفراد المجموعات التمرين بإشراف المعلم. -6
 يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لها. -7
 م المعلم أداء الطلبة.يقو   -8
 العمل في الكتاب المدرسي(باشر )ريس المستراتيجية التدإ

 تي:كما يأ لكل مجموعة ار  قر   ( مجموعات، ويعين م  3) يقسم المعلم الطلبة -1

 األولى: البيوت الزجاجية. -
 .البالستيكيةالثانية: البيوت  -
 .البالستيكيةالثالثة: األنفاق  -

حول نوع  المعلومات وتدوينها استخدام الكتاب المدرسي لجمعإلى يوجه المعلم المجموعات  -2
مكن زراعتها، ي، أمثلة على المحاصيل التي ا، ومزاياهإنشائها كيفية :الزراعة المحمية من حيث

 والتكلفة المادية. 

 .موعات، ويقدم التغذية الراجعةيتابع المعلم أداء المج -3

 .السبورة على جدول مقارنة في يلخص المعلم النتائج من المجموعات، ويدونها -4

 م المعلم أداء المجموعات.و  يق -5

 أسئلة وأجوبة() ستراتيجية التدريس المباشرإ

 أهمية الزراعة المحمية؟ المعلم السؤال على المجموعات: مايطرح  -1
 .السبورةالمعلم اإلجابات من الطلبة، ويبين لهم اإلجابات الصحيحة، ويدونها على  ستقبلي -2
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 إجابة سؤال فكر:
  ا؟إذا حرثنا التربة وهي جافة تمام  ماذا يحصل 

ق تقديم الخدمات و  عما يصعب احتفاظها بالماء، وت   ،ال تتفكك التربة بالشكل المطلوب
 الزراعية لها.

 ماذا يحصل إذا حرثنا التربة وهي مشبعة بالماء؟ 
ق و  عالحتفاظ بالماء في المستقبل، وت  جعل التربة غير قادرة على افت ،تتشكل الكتل الترابية

    تقديم الخدمات الزراعية لها.

 معلومات إضافية:
 يجب مراعاة عدة أمور في الزراعة المحمية؛ أهمها:

اختيار الموقع المناسب: بحيث تكون من السهولة الوصول إلى الموقع،  ويتوفر فيه   -1
 الرياح، ومصدر جيد لمياه الري، وتتوفر األيدي العاملة في المنطقة. مصدات

اتجاه البيت: يجب أن يكون اتجاه البيت بحيث يسمح بنفاذ أكبر قدر من أشعة الشمس   -2
وأفضل االتجاهات لجميع المناطق والمواسم الزراعية هو االتجاه الشمالي الجنوبي، حيث 

ين )الشرقي والغربي( طوال ساعات النهار، كما تصل أشعة الشمس عبر الجانبين الطويل
 يسمح بتحريك ظل السقف وفتحات التهوية العلوية في جميع أنحاء البيت أثناء النهار. 

 

 أخطاء شائعة:
 حراثة األرض في موعد غير مناسب للحراثة. -
 الزراعة المحمية تحتاج إلى عناية قليلة للنباتات المزروعة.   -
 غير مالئم للزراعة المحمية.اختيار موقع  -

 التكامل األفقي:
 التكامل الرأسي:

 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، الخضراوات وقيمتها الغذائية. -
 كتاب التربية المهنية، الصف السادس، العناية بنباتات الزينة. -
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 مصادر التعلم:

 للمعلم:
أحمد حسن، أساسيات إنتاج الخضر وتكنولوجيا الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية، الدار  -

 .1992العربية، القاهرة، مصر، 
 .النظري والتدريب العملي(، الصف الثاني عشر، الفرع الزراعيكتاب اإلنتاج النباتي ) -
 .الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية استضافة مهندس زراعي للحديث عن  -

 للطالب:
 الزراعة  نشرات إرشادية زراعية حول الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية صادرة عن وزارة -

 .األردنية
 .الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية المزارع القريبة لالطالع على ىحدإزيارة  -
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 ورقة عمل
 أهمية الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية

 موضوع أهمية الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية، أكمل المخطط اآلتي:بناء  على دراستك 
 

 
 
 
 

أهمية الزراعة المكشوفة والزراعة 
 المحمية 

 الزراعة المحمية

أنواع الزراعة 
 المحمية

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

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

 البيوت البالستيكية

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

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

 مفهومها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الزراعة المكشوفة 

عمليات تحضير 
 األرض للزراعة 

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

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

 تسوية التربة

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

 مفهومها

إنتاج المحاصيل 
الزراعية في 

األرض المكشوفة 
في موعدها 

 .الطبيعي
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 إجابات أسئلة الدرس

  :وضح المقصود بکّل مّما يأتي  -1

بعد أن  ،الزراعة المكشوفة: هي زراعة الخضراوات في األرض المكشوفة في موعدها الطبيعي - أ
 كانت بذرةر األرض للزراعة، أي بعد أن تتوافر الظروف المالئمة لزراعة وحدة التكثير، سواء أتحض  

 .اطبيعي   اأم شتلة، أم درنة أم غيرها؛ من أجل إنباتها، ومتابعة نموها، وخدمتها لتنمو نمو  
ی البيوت الزراعة المحمية: إنتاج المحاصيل الزراعية، بطرائق غير تقليدية، في منشآت خاصة ت سم - ب

المحمية، مع تأمين حاجة النباتات البيئية، وحمايتها من الظروف الجوية غير المناسبة واآلفات 
 . الزراعية؛ لتزويد األسواق بمنتجاتها في غير أوقات اإلنتاج ومواسمها الطبيعية

 .عدد أنواع المنشآت في الزراعة المحمية  -2

 .البالستيكيةاألنفاق ، و البيوت الزجاجية، و البالستيكيةالبيوت : أنواع المنشآت في الزراعة المحمية

 .ر األرض للزراعة المكشوفةوضح كيف تحضّ   -3

الحراثة: وهي الخطوة األولى لتحضير مرقد البذرة، ويراعى عند حراثة األرض أن تکون نسبة الرطوبة 
 .مناسبة للحراثة

زال وتنعيمها، التنعيم والتمشيط: تفکيك الكتل الترابية الكبيرة الحجارة  ةالتي تشكلت بعد عملية الحراثة، وا 
 .واألعشاب منها

 ،وتسهيل عملية الري  ،تسهيل عمل األتالم أو األحواض فيها؛ لتسوية التربة: تسوية سطح التربة
 . وانسياب الماء علی سطح التربة دون حدوث االنجرافات فيها

 لزراعة.ل اأو أحواض   اعمل األتالم أو األحواض: تقسيم األرض أتالم  

 :مّما يأتي علل کاًل   -4

تسهيل عملية الري وانسياب الماء ل ؛لتسهيل عمل األتالم واألحواض: تسوية سطح التربة قبل الزراعة - أ
 .علی سطح التربة دون حدوث انجرافات

بهدف إنتاج محاصيل الخضراوات في غير مواسمها  :اللجوء إلی الزراعة المحمية إلنتاج الخضراوات  - ب
 .نتيجة حمايتها من التأثيرات الضارة ؛وتکون ذات جود عالية ،وتزويد األسواق بمنتجاتها ،الطبيعية

تتميز بانخفاض تکاليف ألنها : علی نطاٍق أوسع من البيوت الزجاجية البالستيكيةت ستعمل البيوت  -ج
 التساعها المناسب.  اات الزراعية الالزمة داخلها؛ نظر  إنشائها، وسهولة إجراء العملي
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 :مثالين علی کّل مّما يأتي اذكر  -5

 ة.ية: نباتات الزينة، أشتال الفاکهمحاصيل تزرع في بيوت زجاج - أ
 .محاصيل تزرع في بيوت بالستيكية: البندورة، الفاصولياء - ب

 .بالستيكية: الخيار، البطيخمحاصيل تزرع في أنفاق  -ج
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ
  .ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداءإ -

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي -

  لحراثة.لأداء الطلبة بفحص التربة الموقف التقويمي: تقويم 

 

 (: ممتاز. 4ا. )جد   (: جيد3(: جيد  )2.  )حاجة إلى تحسينفي (: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة.     
  .2 يجهز المواد واألدوات الالزمة للعمل.    
سم( تحت 10يأخذ بالملعقة الزراعية حفنة من التراب من عمق )    

 سطح التربة.
3.  

  .4 حفنة التراب بين راحة اليد واألصابع. قبضي    
  .5  يحدد مدى مالئمة التربة للحراثة.    
  .6 يعيدها إلى مكانها.استخدمها، ثم ينظف األدوات التي     
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 المحمية الوحدة السابعة: الزراعة المكشوفة والزراعة 

 حصتانعدد الحصص:                                إنتاج أشتال الخضراوات :الثانيالدرس 
 النتاجات الخاصة

 يوضح المقصود بالمنبت والتشتيل. -
 يبين طرائق إنتاج األشتال. -
 ا غير مدفأ، ويزرعه بالبذور.يجهز منبت   -
ري -  أهمية إنتاج أشتال الخضراوات في الزراعة. قد 

 المفاهيم والمصطلحات: 

 .المنبت، التشتتيل، المنابت المدفأة، المنابت غير المدفأة،  صواني التشتيل
 

 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 قبل البدء بالعمل.  فيزارتداء المالبس والقفا -
 أثناء استخدام األدوات الزراعية.في التعامل اآلمن  -

 

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 
 ستراتيجية التدريس المباشر )التفكير الناقد، األسئلة واألجوبة(:إ

 أهمية إنتاج الخضراوات وفوائده.بيان عبر يمهد المعلم للدرس  -1
 )صواني تشتيل(. واألخرى تبي ن( ا)منبت   تبي ناألولى  :يعرض المعلم صورتين -2
 على الطلبة:اآلتية يطرح المعلم األسئلة  -3
مصادر الحصول على األشتال؟ ما  ين؟ ما الفرق بين الصورتين؟ ماماذا تشاهد في الصورت -4

 المقصود بالمنبت والتشتيل؟
 ها.ة فيمناقشالجابات الطلبة، ثم إلاالستماع  -5
 .السبورةجابات الصحيحة على يكتب المعلم اإل -6
 ستراتيجية التعلم في مجموعات )المناقشة(:إ

 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعات، ثم يعين م   المعلم الطلبة قسمي -1
 توضيح الفرق بين المنابت المدفأة والمنابت غير مدفأة.يكلف المعلم المجموعات  -2
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 .السبورةنتائج المجموعات، ويلخصها على  الطلبة في المعلميناقش  -3

 ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدريب(:إ

 مدفأ، ويزرعه بالبذور. زات الواردة في تمرين تجهيز منبتيجهز المعلم المواد واألدوات والتجهي -1
 يصطحب المعلم الطلبة إلى حديقة المدرسة. -2
 ا، ثم تطبيقه أمام الطلبة.ا وعملي  التمرين شفوي  يعرض المعلم خطوات تنفيذ  -3
إعادة خطوات تنفيذ التمرين أمام الطلبة، وتقديم التغذية الراجعة لهم عند يكلف المعلم أحد الطلبة  -4

 الضرورة.
 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعات، ويعين م   يقسم المعلم الطلبة -5
 ينفذ أفراد المجموعات التمرين بإشراف المعلم. -6
 المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لها. يتابع -7
 م المعلم أداء الطلبة.يقو   -8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات إضافية :
 :أن تكون  شتال الجيدةمواصفات األمن 
  صل والصنفاألمطابقة للصنف )معروف(. 
 ا مراضخالية من األ  التدرن التاجي والفيروسات.، خصوص 
 قائمة ومستقيمة. 
  ة وثانوية وشعيرات جذرية رئيس امتطورة، غير ملتفة، وتحتوي جذور  شبكة الجذور أن تكون

 كافية.
  مقبوال   ة والثانويةك الجذور الرئيسم  س  أن يكون. 
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 أخطاء شائعة

 اختيار موقع غير مناسب إلنتاج األشتال. -
 األشتال. )مكسرة أو مصابة( وزراعتها إلنتاج اختيار بذور غير سليمة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجابة قضية للبحث:
تيل في تعقيم صواني التش المستخدمةابحث في مصادر المعرفة المتاحة لديك، عن مواد التعقيم 

 بإشراف معلمك.زمالئك  علىوكيفية التعقيم، واعرضها 
وغمس  ،لتر ماء 100لى الماء بمعدل ربع لتر لكل إضافته بإستخدم مادة الكلور في التعقيم ت

 خراجها ونشرها.إثم  ،الصواني بالخليط
   

 التكامل األفقي:
 التكامل الرأسي:

 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، الخضراوات وقيمتها الغذائية. -
 كتاب التربية المهنية، الصف السادس، العناية بنباتات الزينة. -

 مصادر التعلم:
 للمعلم:
 .2012فلسطين، جورج كرزم، المرشد في البستنة العضوية، مركز العمل التنموي/ معا،  -
 كتاب اإلنتاج النباتي ) النظري والتدريب العملي(، الصف الثاني عشر، الفرع الزراعي. -
 
 :للطالب
 نشرات إرشادية زراعية حول إنتاج أشتال الخضراوات صادرة عن وزارة الزراعة األردنية. -
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 ورقة عمل
 إنتاج أشتال الخضراوات

الفراغ اآلتي بأحد المفاهيم اآلتية: )صواني  أكملوضوع إنتاج أشتال الخضراوات، مبناء  على دراستك 
 التشتيل، المنبت غير المدفأ، التشتيل، المنبت المدفأ(:

ال وات التي ا.............................. هي أحواض زراعية تستعمل إلنتاج أشتال الخضر  .1
تدفئة هذا النوع من  دعتمت، و والباذنجان ،والبندورة ،الفلفلمثل:  ،تتحمل درجات الحرارة المنخفضة

، : السخانات الكهربائية، وأنابيب الماء الساخنمثل ،وسائل عديدةو  أشعة الشمس على المنابت
 .ومدفأة الزبل البلدي غير المختمر

أ فيها ............................. هي زراعة بذور بعض الخضراوات في أوعية خاصة ت هي   .2
نتاج نباتاتالظر  صغيرة أي أشتال سليمة وقوية وخالية من األمراض، ثم  وف المالئمة لإلنبات، وا 

 تنقل األشتال عند وصولها إلى حجٍم مناسب إلى الحقل حيث تنمو وتنتج المحصول.
ا، وال تعتمد على أي من وسائل ا جيد  ..........................هي أحواض زراعية مجهزة تجهيز   .3

ا للمنابت المدفأة، وتعتمد تدفئة المنابت على أشعة الشمس وتغطى في صناعية خالف  التدفئة ال
 المناطق الباردة بأغطية من الزجاج أو البالستيك.

....................... هي صواني مصنوعة من مادة البوليسترين أو البالستيك األسود، وهي ذات  .4
 ا إلنتاج األشتال فيها.  ا زراعي  ا وسط  عيون مثقوبة من األسفل ويستعمل البيتموس غالب  
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 إجابات أسئلة الدرس

 ما المقصود بالتشتيل؟  -1

نتاج نباتات صغيرة أي زراعة بذور بعض الخضراوات في أوعية خاصة ت هيَّ  أ فيها الظروف المالئمة لإلنبات، وا 
حجٍم مناسب إلى الحقل حيث تنمو أشتال سليمة وقوية وخالية من األمراض، ثم تنقل األشتال عند وصولها إلى 

 وتنتج المحصول.

وأنواع الخضراوات التي من حيث وسيلة التدفئة المستعملة،  المنبت غير المدفأبقارن المنبت المدفأ  -2
 في الجدول اآلتي: تشتل فيها

 وجه المقارنة
 

 المنبت غير مدفأ المنبت المدفأ

أشعة  السخانات الكهربائية، وسيلة التدفئة المستعملة
الشمس، مدفأة الزبل البلدي 

المختمر، أنابيب الماء  رغي
 الساخن.

أشعة الشمس، وتغطى 
المنابت في المناطق الباردة 

بأغطية من الزجاج أو 
 .البالستيك

أنواع الخضراوات التي تشتل 
 .فيها

 البصل، الملفوف، الزهرة.  الفلفل، البندورة، الباذنجان.

 

 عند اختيار موقع المنبت.ى عدد ثالثة أمور تراع -3

 ا ألشعة الشمس.ض  عرَّ م   أن يكون  -أ 
 ا من الرياح.أن يكون محمي   -ب 
 أن تكون مساحته مناسبة. -ج 

 وضح ثالثة أهداف لتشتيل نبات الخضراوات. -4

 إنتاج أشتال الخضراوات. -أ 
 إنتاج أشتال غير مصابة وخالية من األمراض. -ب 
    زيادة نسبة نجاح الزراعة باألشتال. -ج 

 :ما يأتيعلل  -5

 ط تربة المنبت بسماد بلدي غير مختمر.خلَ ت   ،أدفَّ إعداد منبت م   دعن - أ
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 إلنتاج حرارة يمكن اإلفادة منها في تدفئة النباتات.
 ا.نتشار  ا الطرائق ة إنتاج أشتال الخضراوات أكثرتعد طريق  - ب

البالستيكية أو الزجاجية، البيوت ، مثل ها قليلة التكاليف، ويمكن استخدامها في أماكن مغلقة ومعزولةألن
 قوية. وتنتج كذلك أشتاال  

 من العيون. اكبير   اعدد   تحتوي كل صينية تشتيل -ج
 ضمان نسبة نجاح أكبر لعملية التشتيل.لزيادة عدد البذور التي تزرع، و ل

 في صواني التشتيل.  خدمما الوسط الزراعي المست -6

 البيتموس.في صواني التشتيل هو خدم الوسط الزراعي المست
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 .ستراتيجية التقويم: المالحظةإ -

 .أداة التقويم: قائمة رصد -

   أ وزراعته.دفَّ الموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة عند تنفيذ تمرين تجهيز منبت غير م 

 (: ال. 0نعم  ) (1)

 

 

 

 التقدير
 مؤشر األداء

 الرقم
 نعم ال
  .1 والسالمة العامة.يراعي متطلبات الصحة   
  .2 يجهز المواد واألدوات الالزمة للعمل.  
 
 

  .3 يختار الموقع المناسب للمنبت في الحديقة. 

  .4 الفأس.كك تربة الموقع المختار بيف  
  .5 م التربة بالمشط.نع  ي    
  .6 يضيف السماد البلدي المختمر إلى التربة بالنسبة المناسبة.  
  .7 افه.و ا ويحدد ححوض   بنيي  
  .8 أرض المنبت بالمشط. ي يسو    
  .9 .تيعقم المنب  
  .10 يسطر الحوض بالملعقة العقة الزراعية.  
  .11 م.انتظايضع البذور في السطور ب  
  .12 يطمر البذور داخل التربة بظهر المشط.  
  .13 المرش.بالحوض بهدوء  ي يرو   
يضع لوحة بيانات على المنبت، تظهر نوع المحصول وصنفه   

 وتاريخ زراعته.
14.  

  .15 ينظف األدوات التي استعملها ويعيدها إلى مكانها.  
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 الجزء الثاني
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 الثامنة: اإلسعافات األولية الوحدة 

 حصتانعدد الحصص:         : اإلغماءالدرس األول
 النتاجات الخاصة

 يتعرف مفهوم اإلغماء. -
 يبين أسباب حدوث اإلغماء. -
 .وأعراضها اإلصابة باإلغماءيحدد عالمات  -
 يعي أهمية اإلسعاف األولي.  -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 التشنجات العضلية. ،الصرع ،فقر الدم ،الغيبوبة ،اإلغماء
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 غسل اليدين بالماء والصابون قبل عملية اإلسعاف األولي وبعدها. -
 الطبية قبل البدء بعملية اإلسعاف األولي.  فيزداء القفاارت -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 
 وراق عمل(أ ،ة التدريس المباشر )أسئلة وأجوبةستراتيجيإ

 التمهيد للدرس بطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: -1
 م اإلسعاف األولي للمصاب؟د   كيف ق   سبب اإلصابة؟ ما إغماء؟صيب بأا هل شاهدت شخص   -
 ثم مناقشة ،تهاإجابوتكليفهم  ،يوزع المعلم ورقة العمل الخاصة بأسباب حدوث اإلغماء على الطلبة -2

 جابات.الطلبة في اإل
 .وأعراضها حول عالمات اإلصابة باإلغماء ايدير المعلم حوار   -3
 ثم كتابتها على السبورة. ،هاة فيمناقشالثم  ،إلجابات الطلبةاالستماع  -4

 )المناقشة(: التعلم التعاوني ستراتيجيةإ

 ا لكل مجموعة.ر  قر   مجموعات ويعين م   يقسم المعلم الطلبة -
في الوقاية من ودورها  ،ومكوناتها ،أهمية وجبة اإلفطارفي قضية المناقشة يكلف المعلم المجموعات  -
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 : معلومات إضافية
تتطلب خاليا الدماغ تدفق كمية   حيث ،والمخيخ، وجذع المخ ،المخ :، هيعدة أقسام الدماغ البشري يتكون عن

 والجلوكوز )السكر( للبقاء على قيد الحياة.وكسجين لتوفير األ ؛كافية من الدم
 

          إجابات األسئلة الواردة في المحتوى 
 ما الفرق بين اإلغماء والغيبوبة؟ ،فكر

 الفرق بين اإلغماء والغيبوبة:
 يقاظ الشخص المصاب.إيمكن ، فوهو أقل خطورة من الغيبوبة ،وجيزةمدة لوعي افقدان  يعنياإلغماء 

يقاظ إ، وال يمكن أطول وهي أخطر من اإلغماءمدتها و  ،فهي حالة شديدة من فقدان الوعي ،أما الغيبوبة
 لتدخل الطبي.إلى ا، وقد يحتاج الشخص المصاب بسهولة

 نشاط أسباب حدوث اإلغماء
ا  الوقوف السريع والمفاجئ -  .طويلةمدد 
 .بآالم والتهابات شديدة في الجسم الشعور -
 في الجهاز التنفسي والتعرض لالختناق والسعال المتكرر.  تكالمش -
 في الدورة الدموية لدى المصاب. تكالمش -

 ومكوناتها. ،همية تناول وجبة اإلفطارأقضية المناقشة:  
  :أهمية وجبة اإلفطار 

 مد الجسم بالطاقة الالزمة للقيام بوظائف الجسم. -
 .مستويات السكر في الدمفي م التحك -
 الدماغ. تحسين وظائف -
 تحسين عمليات األيض )التمثيل الغذائي(. -

 اإلغماء.
 ليه.إثم كتابة ما توصلوا  ،المجموعات األخرى  على يعرض كل مقرر نتائج مجموعته -

 (:التعلم عن طريق النشاط )التدريب ستراتيجيةإ

 ا لكل مجموعة.ر  قر   ثم يعين م   ،المعلم الطلبة مجموعات قسمي -1
  .إسعاف شخص مصاب بحالة إغماء حسب الخطوات الواردة في التمرين يعرض المعلم خطوات -2
 .عمل المجموعةحيث يتابع المقرر ب ؛فراد كل مجموعة إعادة تنفيذ التمرينأ إلىيطلب المعلم  -3
 .ويقدم التغذية الراجعة ،لمعلم  المجموعات في أثناء العمليتابع ا -4
 م المعلم أداء الطلبة.قو  ي -5
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 تخفيض مستويات الكولسترول في الدم. -
 وات.االخضر و  ،الفواكهو  ،الجبنو  ،الفول والبقولياتو  ،البيض مكونات وجبة اإلفطار الصحية:

 

 :شائعة أخطاء
 . للمصاب األولي اإلسعاف تقديم إجراءات ق عو  ي   ما المصاب، حول األشخاص تجمهر -
 .المصاب خصوصية مراعاة عدم -
 في شيوع ا األكثر األخطاء من يعد إجالسه أو إيقافه محاولة أو للوعي، الفاقد الشخص تحريك -

 .الوعي فقدان مدة زيدفت المخ، إلى الدم وصول إعاقة في تسببفذلك ي األولية، اإلسعافات
 

   التكامل األفقي:
 التكامل الرأسي:

 الخامس، وحدة اإلسعافات األولية.كتاب التربية المهنية، الصف  -
 .كتاب التربية المهنية، الصف السادس، وحدة اإلسعافات األولية -

 

 التعلم مصادر
 :للمعلم
 .2019 دمشق، والنشر للدراسات العراب دار األولية، اإلسعافات في الشامل الجاسم، يوسف ممدوح. د -
 العالمية، الصحة منظمة والفسح، والعمل البيت في للجميع طوارئ  إجراءات األولية، اإلسعافات دليل -

  .لبنان مكتبة ،2013
 األولية. استضافة طبيب من وزارة الصحة للحديث عن اإلسعافات -
 :للطالب
 .2012 األردني، المدني الدفاع مديرية األولية، اإلسعافات دليل -
لالطالع على أهم اإلصابات زيارة أحد المراكز الصحية أو أقسام الطوارئ في أحد المستشفيات القريبة  -

 التي تتطلب إجراء اإلسعافات األولية.
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 ورقة عمل
 )مسببات اإلغماء(

 
تتعلق بالعادات  خرى وأ ،وأسباب عصبية ،سباب مرضيةأآلتية الخاصة بحدوث اإلغماء إلى صنف المسببات ا

 :اآلتيحسب المخطط  غير الصحيةوالممارسات 
 

 -الصرع -القلق والتوتر -نزف الدم -االنفعاالت الشديدة -تناول المنومات -فقر الدم -الجهد العضلي الزائد
 التعرض المستمر ألشعة الشمس. -االضطرابات والخوف

 

 
 

 أسباب اإلغماء

عادات وممارسات 
 غير صحية

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

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

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

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

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

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

 مؤثرات عصبية

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

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

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

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

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

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

أمراض ومشكالت 
 صحية

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

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

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

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

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

........................... 
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 إجابات أسئلة الدرس
 ؟ما المقصود باإلغماء -1

نتيجة حدوث نقص في إمداد خاليا الدماغ  ،مدة زمنية قصيرةا و كلي  أا هو فقدان الوعي بصورة مفاجئة جزئي  
يؤدي إلى فقدان السيطرة على ف ،كسجين الالزمين لعملهو بكمية كافية من الدم المحملة بسكر الجلوكوز واأل

 عضالت الجسم.
 حدوث اإلغماء.عدد أربعة من أسباب  -2
 .التعرض لصدمة عصبية  -جـ .   انخفاض ضغط الدم -ب   .صابة بمرض فقر الدماإل -أ 
 .مدة طويلة ألشعة  الشمسالجهد العضلي الزائد والتعرض  -د
 ي:أتعلل ما ي -3
 حيان ا.أرض على عضالت الجسم والسقوط على األ لى فقدان السيطرةإيؤدي اإلغماء  -أ

كسجين الالزمين و واألنتيجة حدوث نقص في إمداد خاليا الدماغ بكمية كافية من الدم المحملة بسكر الجلوكوز 
 يؤدي إلى فقدان السيطرة على عضالت الجسم.ف ،لعمله

 .وصدره مشدودة حول عنق المصابالمالبس الضرورة فك  -ب 
  تسهيل عملية التنفسمن أجل 

 لى الدماغ.إتسهيل وصول الدم ؛ لألسفلإلى اإلى أعلى ورأسه منخفض يجب رفع ساقي المصاب   
 .للوقاية من حدوثه مستقبال  ؛ اإلغماء عند المصابري معرفة سبب من الضرو  -د
شارة الصحيح العبارة إزاء( ) ضع إشارة -4  :ما يأتي فيغير الصحيح العبارة  إزاء () وا 
 ( )  ا.لحرص على تناول وجبة الفطور يومي  ا -أ

 () يؤدي المجهود العضلي الزائد إلى حدوث اإلغماء. -ب
 ( )  ألعلى.إلى ااب باإلغماء على ظهره ووجهه يوضع المص -جـ
 (  )  من عالمات اإلغماء شحوب الوجه واصفراره. -د
ما اإلجراءات التي يجب  ،أثناء وقوفك في ساحة المدرسة أحد زمالئك وقد أغمي عليهفي إذا شاهدت  -5

 ؟ها إلسعافهتنفيذعليك 
 .على جنبعلى ظهره ورأسه  ي اأضع المصاب في الظل مستلق  -أ

 و الصدر.أمشدودة على الرقبة المالبس الفك أثم  ،مكانالتهوية أفتح األبواب والنوافذ ل  -ب
 المصاب أعلى من رأسه. الج  تكون ر  على أن  ،مرتفع قليال   كانأرفع قدمي المصاب على م -جـ
 .ليستعيد وعيه جه المصاب بقليل من الماء الباردأبلل و  -د
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 خرى.أال يغمى عليه مرة لكيوال أتركه يمشي  ،الجلوسعلى  وأساعده ،استعادة وعيهأطمئن المصاب بعد  -ه
 .ص حالته المختصشخيقرب مركز صحي؛ لألى إو أنقل المصاب أ ،الدفاع المدني يأستدع  -و
 إذا شعرت أنه سيغمى عليك. المطلوب تنفيذها جراءاتاإلاذكر  -6

وال أقوم من موضعي فجأة؛ لتقليل احتماالت اإلصابة  ،وأطلب المساعدة الممكنة ،أجلس أو أستلقي علي ظهري 
 باإلغماء.
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

  .ستراتيجية التقويم: المعتمد على األداءإ -
 أداة التقويم: سلم تقدير -
  إغماء.بثناء تنفيذ إسعاف شخص مصاب أالتقويمي: تقويم أداء الطلبة في الموقف 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

  .1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة. 1 2 3 4
  .2 .على حنبسه أا على ظهره ور يضع المصاب في الظل مستلقي      
  .3 لتسهيل التنفس. ،وصدره يفك المالبس المشدودة على رقبة المصاب     
  .4 لدماغ.إلى التسهيل وصول الدم  ،مرتفع مكانيرفع قدمي المصاب على     
  .5 يبلل وجه المصاب بالماء الستعاده وعيه.    
  .6 ويساعده على الوقوف. ،يطمئن المصاب بعد استعادة وعيه     
  .7 .أقرب مركز صحيإلى و ينقل المصاب أ ،يستدعي الدفاع المدني    

 

 .ممتاز( 4ا. )جيد جد   (:3(: جيد. )2. )حاجة إلى تحسينفي (: 1)
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 الوحدة الثامنة: اإلسعافات األولية 

 حصتان عدد الحصص:          (1حاالت اللسع والعض ) :الثانيالدرس  

 النتاجات الخاصة

 .اية من إصابة الحشراتيحدد طرائق الوق -
 .وعالماتها عراض اإلصابة بلسعة نحلأ يحدد  -
 ا بلسعة نحل.ا مصاب  يسعف شخص   -
 .وعالماتهااض اإلصابة بلسعة عقرب عر أ يبين  -

 ا بلسعة عقرب.ا مصاب  يسعف شخص   -
 .أهمية اإلسعاف األولي في حياتنا يقدر -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 التقيؤ. ،الصدمة العصبية ،الحساسية ،الزبانة ،الحشرات الالسعة ،اللسع
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 .وانتشارهاتجنب أماكن تكاثر الحشرات  -
 .قبل اإلسعاف األولي وبعدهغسل اليدين بالماء والصابون  -
 الطبية قبل اإلسعاف األولي.  فيزارتداء القفا -
 .الحذر عند استخدام الملقطتوخي  -
 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 (األسئلة واألجوبة ،العرض التوضيحيستراتيجية التدريس المباشر )إ

 ثم طرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ،بعرض صور لحشرات متنوعةالتمهيد للدرس  -1
 ؟على اإلنسان هاا خطر م ا في بيئتنا؟ما  الحشرات األكثر انتشار   -
 الحشرات؟ للسعهل تعرض أحدكم  -
 طرائق الوقاية من إصابة الحشرات؟ عنا يدير المعلم حوار   -2
 وكتابة اإلجابات الصحيحة على السبورة. ،هاة فيمناقشالجابات الطلبة ثم إلاالستماع  -3

 (:وراق عملأ ،عرض توضيحي ،األسئلة واألجوبةستراتيجية التدريس المباشر )إ
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 اآلتية على الطلبة: يطرح المعلم األسئلة -1
 كم للسعة نحل؟حدأهل تعرض  كيف تدافع حشرة النحل عن نفسها؟ لماذا تربى حشرة النحل؟ -
 .وعالماتها اإلصابة بلسعة نحلأعراض عن  ايدير المعلم حوار   -2
   يوزع المعلم ورقة العمل الخاصة بالنشاط حول طرائق الوقاية من الحشرات على الطلبة  -3

 .تهاإجاب  وتكليفهم
 وكتابة اإلجابات الصحيحة على السبورة. ،هاة فيمناقشالجابات الطلبة ثم إلستماع اال -4

 (:يبستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدر إ 

 ا لكل مجموعة.ر  قر   ثم يعين م   ،المعلم الطلبة مجموعات قسمي -1
 يجهز المعلم بالتعاون مع الطلبة المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين. -2
حسب الخطوات الواردة في يعرض المعلم خطوات إسعاف شخص مصاب بلسعة نحل  -3

 بع المقرر عمل المجموعة.حيث يتا ؛فراد المجموعة إعادة تنفيذ التمرينإلى أالتمرين. الطلب 
 ويقدم التغذية الراجعة لهم. ،العمل يتابع المعلم  المجموعات في أثناء -4
 م المعلم أداء الطلبة.قو  ي -5

 سئلة واألجوبة(:األ ،ستراتيجية التدريس المباشر )العرض التوضيحيإ

جابة إالطلبة  إلى بيطلو  ،ا عن حشرة العقربر  يصقا و فيلم  أ ،ايعرض المعلم عرضا تقديمي   -1
 اآلتية: سئلةاأل

 كيف تدافع عن نفسها؟ أين تعيش وتتكاثر العقارب؟ -
 ؟ صف تلك الحادثة.ا تعرض للسعة عقربهل شاهدتم شخص   -
 ؟ وعالماتها عراض اإلصابة بلسعة العقربعن أ ا يدير المعلم حوار    -2
 على السبورة.ن إجابات الطلبة الصحيحة ويدو   ،يقدم المعلم التغذية الراجعة لتالميذه -3

 (:يبستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدر إ

 ثم تعيين مقرر لكل مجموعة. ،الطلبة مجموعات قسيمت -1
 .ز المعلم بالتعاون مع الطلبة المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرينيجهت -2
 حسب ما ورد في التمرين.  بعرض خطوات إسعاف شخص مصاب بلسعة عقرب  -3
 .المجموعة المجموعة إعادة تنفيذ التمرين بحيث يتابع المقرر عملفراد إلى أالطلب  -4
 .وتقديم التغذية الراجعة ،متابعة المجموعات في أثناء العمل -5
 تقويم أداء الطلبة. -6
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 معلومات إضافية 
ن ذلك صعوبة في مقد ينتج  ،بعض األشخاص قد يكون لديهم حساسية مفرطة تجاه لسع الحشرات -

 جلدي يستدعي التدخل الطبي الفوري.التنفس وظهور طفح 

 بات األسئلة الواردة في المحتوى إجا

 نشاط طرائق الوقاية من الحشرات.

 طرق الوقاية من الحشرات في المنزل :

 ها.عبر تأمين النوافذ واألبواب والفتحات بالمناخل لمنع الحشرات من الدخول  -
 سد الثقوب والشقوق بالمواد المناسبة . -
 على نظافة المنزل بشكل مستمر.المحافظة  -
 استخدام االجهزة الطاردة للحشرات . -

 طرق الوقاية من الحشرات في المدرسة :

 وتعقيم الدورات الصحية وتطهيرها باستمرار. ،الحفاظ على نظافة المدرسة -

 والموظفين حول مخاطر الحشرات وأهمية الوقاية منها. ،التثقيف الصحي للطلبة-    

 الحشرات في الحديقة : طرق الوقاية من

والعمل على  ،والتخلص من األغصان المصابة باآلفات ،تقليم األشجار والنباتات المريضة -
 حرقها في مكان مناسب.

 والضارة والتخلص منها. ،إزالة األعشاب الجانبية -
مع ضرورة مراعاة اجراءات الصحة والسالمة  ،استخدام المبيدات الحشرية لمكافحة الحشرات -

 العامة عند استخدامها.

 :ية من الحشرات في البيئة المحيطةطرق الوقا  

 .وتتكاثرالحشرات فيها نتشر تألماكن التي إلى اتجنب الذهاب  -
 ، مثل:لى البيئات الطبيعيةإصحة والسالمة العامة عند الذهاب جراءات الإالحرص على اتباع  -

 .للوقاية من خطر الحشرات ؛حذية المغلقةواأل ،والجوارب ،ارتداء القبعات
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 :التكامل األفقي
   ، وحدة الكائنات الحية.كتاب العلوم، الصف الثامن -

 :التكامل الرأسي
 ، وحدة اإلسعافات األولية.كتاب التربية المهنية، الصف الخامس -

 
 

 أنواع الحشرات الالسعة.  :نشاط

صابات عاف اإلسإطريقة 
 الناجمة عنها

 
 أعراض اللسع

 

 
 أماكن انتشارها

 
 نوع الحشرة

عطائه ا  طمأنة المصاب و 
 ،مسكنات لتخفيف التوتر

إذا لم لى المستشفى إونقله 
 .الصحية تحسن حالتهت

 ،لم واحمرار مكان اللسعأ
 ق. وتعر  

 ماكن المظلمةاأل
 والكهوف.  ،الرطبة

 
 العنكبوت

صابة بالماء غسل مكان اإل
كمادات  ووضع ،والصابون 

من الماء البارد مكان 
 صابة.اإل
  

صابة احمرار الجلد واإل
 .لمبالحكة واأل

  

وبرك  ،المستنقعات
 المياه الراكدة. 

 
 
 

 البعوض
 
 
 
 

صابة بالماء مكان اإل غسل
 ،الدافئ والصابون 

وتجنب حك المنطقة 
 .المصابة

وتهيج  ،الشعور بالحكة 
 الجلد

تعيش متطفلة على 
 جسام الحيوانات.أ

 البرغوث

 

 أخطاء شائعة
 .الجلدوهذا يؤدي إلى دخول السم المتبقي  ،البعض مكان اللسعةعصر ي -
 دها. و جبالقرب من أماكن و و اللعب أيوت الحشرات بالعبث ب -
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 مصادر التعلم
 معلم:لل

 .استضافة طبيب للحديث عن كيفية إسعاف حاالت اللسع والعض -
منظمة الصحة  ،اإلسعافات األولية، إجراءات طوارئ للجميع في البيت والعمل والفسحدليل  -

 ، مكتبة لبنان. 2013العالمية 
 للطالب:
 .ردنيلرحالت، مديرية الدفاع المدني األدليل العائلة في ا -
  حول اإلسعافات األولية. دنيةوزارة الصحة األر  صادرة عن نشرات صحية -
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 ورقة عمل
 الحشرات الالسعةأنواع 

 :الجدول اآلتي مطلوب فيامأل ال ،مع افراد مجموعتكبالتعاون 
 

 هالسعأعراض  سعافاإلطريقة 
 

 نوع الحشرة أماكن انتشارها
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 .ستراتيجية التقويم: المعتمد على األداءإ -

 تقديرأداة التقويم: سلم   -

  ثناء تنفيذ إسعاف شخص مصاب بلسعة نحل.أالتقويمي: تقويم أداء الطلبة في الموقف 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 ذ فّ  ن   ذنف  لم ي  
  .1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة.  
  .2 يجهز المواد واألدوات قبل البدء بإجراءات اإلسعاف األولي.   
  .3 آمن.يضع المصاب في مكان   
  .4 ينزع الجزء البارز من إبرة النحل بالملقط.  
  .5 يضع كمادات من الماء البارد على مكان اللسع.  
  .6 يطهر مكان اللسع بالمطهر ويضمده.  
  .7 م حالة المصاب.قي  ي    
  .8 لى المكان المخصص.إثم يعيدها  ،ينظف األدوات التي استخدمها  

 

 (0ذ: )نفَّ (    لم ي  1: )ذف   ن  
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 الوحدة الثامنة: اإلسعافات األولية 

 حصتانعدد الحصص:      (2) حاالت اللسع والعض :الثاني الدرس 

 النتاجات الخاصة

 .يتعرف مفهوم عضة الحيوان -

 .وعالماتهايبين أعراض اإلصابة بعضة حيوان  -

 ا بعضة كلب.ا مصاب  يسعف شخص   -

 .فيها الكالب والحيوانات الضالة يتجنب األماكن التي تنتشر -

 يعي أهمية اإلسعاف األولي للمصاب بعضة حيوان.  -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 .المضاد الحيوي  ،المطاعيم ،نزف الدم ،مرض الكزاز ،عضة الحيوان
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 تجنب أماكن انتشار الحيوانات الضالة. -
 قبل عملية اإلسعاف األولي وبعدها. غسل اليدين بالماء والصابون  -
 الطبية قبل البدء بعملية اإلسعاف األولي.  فيزارتداء القفا -
 .ثناء التطبيق العمليفي أدوات المستخدمة رص على نظافة األالح -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 (المحاضرة ،ستراتيجية التدريس المباشر )ضيف زائرإ

 ؛المختصين أو األطباء ى الستضافة أحدأقرب مركز صحي أو مستشف  ا مع المعلم مسبق  نسق ي -1
 اإلصابة بعضة الكلب. عنمحاضرة  إللقاء

 يستضيف المعلم والطلبة الضيف الزائر ويرحبون به. -2
ا وعن عضة الكلب  ،ام  مو ومخاطرها ع ،عضة الحيوانات عن محاضرةالضيف الزائر ي قلي -3 خصوص 

 سعافها.إوطريقة  ،وعالماتها ،طرهااخعن م
 يطرح  الطلبة األسئلة على الضيف الزائر حول موضوع الدرس. -4
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 المعلم األفكار واإلجابات وكتابتها على السبورة.لخص ي -5

 (:تيجية التعلم التعاوني )المناقشةستراإ

وتنفيذ النشاط الخاص باإلجراءات  ،لكل مجموعة ار  قر   ين م  عيو  ،أربع مجموعات يقسم المعلم الطلبة -1
 الصحية  للتعامل مع القطط والكالب.

وكتابة اإلجابات الصحيحة  ،خرى المجموعات األعلى يعرض مقرر كل مجموعة نتائج مجموعته  -2
 على السبورة.

 :(تعاوني )التعلم الجماعي التعاونيستراتيجية التعلم الإ

خطوات إسعاف شخص مصاب بعضة  الزائر لتنفيذدوات والمواد الالزمة للضيف يجهز المعلم األ -1
 .كلب

 أثناء عرض خطوات تنفيذ التمرين. في متابعة الضيف الزائريكلف المعلم  الطلبة  -2
 ا لكل مجموعة.ر  قر   مجموعات ويعين م   يقسم  المعلم الطلبة -3
 إعادة تنفيذ التمرين.يكلف المعلم أفراد كل مجموعه  -4

 م التغذية الراجعة.قديو  ،ثناء العملفي أيتابع المعلم أداء المجموعات  -5
 م المعلم أداء الطلبة.قو  ي -6

 )العروض الشفوية(: ستراتيجية التعلم عن طريق النشاطإ

 ليه.إهم كتابة ما توصلوا إليويطلب  ،تنفيذ نشاط مخاطر تربية القطط والكالبيكلف المعلم الطلبة  -1
مام أليه إالطلبة  قراءة ما توصلوا إلى ثم يطلب  ،اد  رش  وم   ،اد  ساع  وم   ،اه  وج   يتجول المعلم بين الطلبة م   -2

 الزمالء في الصف.

 

 

 

 : معلومات إضافية
بل تشمل  ،هذه الحيوانات اتلعضالعدوى إثر تعرضهم غالب ا على ال تقتصر إصابة األشخاص  -

   ا للعدوى.مصدر   التي تشكل ،ا اإلصابة بخدوشها والتعرض لمخالبهايض  أ
طريق الكالب المصابة لى اإلنسان عن إوهو مرض ينتقل  ،األمراض الخطيرةي عد داء الكلب من  -

حيث يشكو المصاب حدوث الحمى والصداع  ،ح بمطعوم داء الكلبتلقَّ التي لم  ،بهذا المرض
 لى الوفاة. إوقد يؤدي في النهاية  ،لى شلل جزئيإوقد يؤدي  ،والغثيان والقيء
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 إجابات األسئلة الواردة في المحتوى 

 نشاط اإلجراءات الصحية للتعامل مع القطط والكالب:

 .طط والكالب لتجنب انتقال األمراضتجنب التعامل المباشر مع الق -1
 غسل اليدين بالماء والصابون عند مالمسة هذه الحيوانات. -2
 .ة للوقاية من األمراضالمطاعيم الدوريبهذه الحيوانات  تلقيح -3
 .صابةإلتعرض الشخص للحظة مراجعة الطبيب  -4

 نشاط مخاطر تربية القطط والكالب:

 مخاطر تربية القطط والكالب:

أسنانها تنقل  فيم تعيش ا لوجود بكتيريا وجراثينظر   ؛اقد يكون خطير   التعرض لعضة هذه الحيوانات -1
 لى اإلنسان.إالعدوى 

ا مصدر  التي تشكل والديدان الطفيلية  ،من الجراثيم والبكتيريا اكثير  براز هذه الحيوانات يحوي  -2
 للعدوى.

قد تنتقل إلى اإلنسان نتيجة مالمسة  ،مثل البراغيث والقراد ،تحمل هذه الحيوانات حشرات ضارة -3
 هذه الحيوانات. 

 :األمراض التي قد تسببها

 وظهور الطفح الجلدي. ،ومن أعراضه الحكة الشديدة :برَ الجَ  -1
 .هالعابالحيوانات عن طريق ات عضيحدث نتيجة تعرض اإلنسان ل :عارالس   -2
يظهر على جلد اإلنسان حلقات حمراء تسبب الحكة  ،ن مالمسة هذه الحيواناتمنتج ي :باءوَ الق   -3

 وظهور الفطريات.

 سبل الوقاية والعالج:

     تجنب لمس هذه الحيوانات. -1
 تطعيم هذه الحيوانات بالمطاعيم الخاصة التي تحصنها من األمراض. -2
 و خدش هذه الحيوانات.أالتعرض لعضة لحظة طبيب المختص مراجعة ال -3
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 ق الوقاية من إصاباتها.ائوطر  ،التثقيف والتوعية الصحية حول مخاطر الحيوانات الضالة -4

 أخطاء شائعة
 و متابعة للجوانب الصحية.أرقابة لعب األطفال مع الحيوانات دون  -
 المطاعيم المناسبة.عدم تلقيحها بنات و عدم االهتمام بنظافة الحيوا -
 تربية الحيوانات في المنازل دون متابعة طبية دورية. -

 التكامل األفقي:
     ، الصف الثامن، وحدة الكائنات الحية.كتاب العلوم -

 :التكامل الرأسي
 سعافات األولية.اإل ،اب التربية المهنية، الصف الخامسكت -

 مصادر التعلم
 للمعلم:
 2010األولية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، زينب زكريا وآخرون، مبادئ في اإلسعافات  -
 ب:للطال
 ردني.دليل العائلة في الرحالت، مديرية الدفاع المدني األ -
 www.who.int/ar : منظمة الصحة العالميةالموقع اإللكتروني ل -

http://www.who.int/ar
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 ورقة عمل
 )عضة الحيوان(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

؟ ما المقصود بعضة الحيوان
.................................................................................... 

 

 ؟ما أخطار اإلصابة بعضة الحيوانات
1 - ............................................................................  
2...............................................................................  

3...............................................................  

نفسك مخاطر التعرض لعضة الحيوانات؟ تقيكيف   
1..................................................................  
2...................................................................  
3...................................................................   
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 إجابات أسئلة الدرس

 ا من عالمات اإلصابات وأعراضها في كل من:ثالث   اذكر – 1

واحمرار حول مكان  ،تورم مكان اللسع -2حدوث ألم فوري وحاد في منطقة اإلصابة  -1لسعة النحل:  -أ 
   حدوث حساسية بدرجات متفاوتة لدى بعض المصابين.                           -3صابة اإل

فراز للعاب  -2وتورم المنطقة   ،سعواحمرار في موقع الل ،ألم شديد -1لسعة العقرب:  -ب    تعرق شديد، وا 
                 وقصور كلوي.  ،ضيق في التنفس -3 انتشار السمعند غثيان وحدوث التقيؤ وال

وحدوث  ،تورم مكان اإلصابة واحمرارها -2 لدماف حدوث خدوش وجروح مع نز  -1:عضة الكلب -جـ    
 .                              ىصداع وحم   -3مكان اإلصابة الم الشديدة اآل

  طرائق الوقاية من اإلصابة بلسعات الحشرات؟     _ ما2

 .االهتمام بالنظافة العامة –أ 

  .وانتشارها تجنب أماكن تكاثر الحشرات –ب 

 المناخل.                                                        مثل ،استعمال الحواجز –جـ 

 صابات التي تسببها تلك الحشرات.                             التدرب على مهارات إسعاف اإل –د 

 ي:أتعلل ما ي -3

ا ماء  عطاء المصاب إ  -أ  ا.ونقله إلى أقرب مركز صحي فور   ،يشربه بارد 

 للتقليل من مخاطر التورم. 

 .ر ا( من مكان اإلصابة فو نزع اإلبرة )الزبانة -ب

 صابة.فراز السم في مكان اإلإدم زيادة عل 

 .الملسوع برباط ضاغط العضو ربط -جـ

 .تأخير انتشار السم في الدمل

 تباع اإلجراءات الصحية والوقائية عند تربية الحيوانات األليفة.ا -د

 مرض الكزاز.  مثل  ،إلنسانإلى او األمراض التي قد تنقلها أللوقاية من اإلصابات التي قد تسببها 
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ت التي يجب عليك فما اإلجراءا ،دك  في حديقة المدرسةو جأثناء و  في إذا  تعرض زميلك للسعة دبور -4
    ؟  ها إلسعافهانباع

 نه.ئطمأهدئه و أ و  ،وتجمعها أنقل المصاب من مكان انتشار حشرات النحل -أ

 .لملقطاأنزع الجزء البارز من إبرة النحل عن سطح الجلد ب -ب

 .؛ لتخفيف األلم والتورمضع كمادات ماء بارد مكان اللسعةأ -جـ

 .ضمدهأو  ار  طه   م   م محلوال  ستخدألسع و أطهر مكان ال -د

ذا لم يو  ،أراقب المصاب -ه  قرب مركز صحي. ألى إنقله أ ،مضاعفات ت عليهر ظه تحسن أوا 

شارة ،( إزاء العبارة الصحيحةضع إشارة ) -5  ما يأتي: في ةغير الصحيح ( إزاء العبارة) وا 

 ( )  في فصل الصيف.غالب ا يزداد نشاط الحشرات  -أ

 ()  من الضروري نقل المصاب بعضة قطة إلى الطبيب. -ب

 ()  مكان اإلصابة. فيف يمن أعراض لسعة النحل نز  -جـ

 ( ) صابة عند التعرض للسعة نحل.ع كمادات من الماء البارد على اإلتوض -د
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 .ستراتيجية التقويم: المعتمد على األداءإ -

 أداة التقويم: سلم تقدير -

  ء تنفيذ إسعاف شخص مصاب بعضة كلبثناأالتقويمي: تقويم أداء الطلبة في الموقف. 
  

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم  ال
  .1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة قبل البدء بعملية اإلسعاف.  
  .2 يجهز المواد واألدوات قبل البدء بإجراءات اإلسعاف األولي.   
  .3 ه.هدئيه و نئيضع المصاب في مكان آمن ويطم  
  .4 يغسل مكان اإلصابة بالماء والصابون.  
  .5 و المضاد الحيوي ويمسح حول اإلصابة.أيستخدم المطهر   
  .6 فها بالشاش.ليغطي الجرح بضمادة معقمة وي  
  .7 لى الطبيب.إينقل المصاب   
  .8 لى المكان المخصص.إثم يعيدها  ،ينظف األدوات التي استخدمها  

 
 .(0(    ال: )1نعم: )
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 : زراعة الخضراواتالتاسعةالوحدة  

حصتانعدد الحصص:          (1المطرية والزراعة المروية للخضراوات ): الزراعة الدرس األول  

 النتاجات الخاصة

 يتعرف مفهوم الزراعة المطرية.  -
 أمثلة عليها. ذكربين أنواع الزراعة المطرية، ويي -
 يجهز األرض للزراعة المطرية بالطريقة الصحيحة.  -
ري -  نتاج الخضراوات.إدور الزراعة المطرية في  قد 

 
 المفاهيم والمصطلحات: 

الخضراوات، الزراعة المطرية، الزراعة المطرية الصيفية، الزراعة المطرية الشتوية، السماد البلدي 
 المختمر، األتالم، األحواض. 

 

 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 التعامل اآلمن عند استخدام األدوات الزراعية في تجهيز األرض للزراعة المطرية. -
، وظهور مؤذيةروائح عدم استخدام الزبل البلدي غير المختمر في الزراعة؛ النبعاث  -

 الحشرات فيه. 
 

 

دارة الصف:إ  ستراتيجيات التدريس وا 
 ستراتيجية التدريس المباشر )الكلمات المفتاحية(:إ

 إلىثم يطلب توضيح أهمية الخضراوات لإلنسان، وضرورة زراعتها، عبر يمهد المعلم للدرس  -1
رالطلبة  ك   كلمة أو جملة تدل على مفهوم الزراعة المطرية. ذ 

ن من الطلبة اإلجابات وي ستقبلوي السبورةيكتب المعلم مفهوم الزراعة المطرية على  -2  دو 
 .السبورةالصحيحة منها على 

الكلمات المفتاحية على عبر مفهوم الزراعة المطرية الطلبة توضيح  إلىيطلب المعلم  -3
 .السبورة

 ي اتفق عليه.ذالمعلم مفهوم الزراعة المطرية الن يدو   -4
 ستراتيجية التدريس المباشر )أسئلة وأجوبة(:إ
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 يعرض المعلم مجموعتين من صور الخضراوات: -1

 .الفول األخضر، الثوم، البصل(لخيار(، الثانية: )البندورة، الباميا، ااألولى: )

 على الطلبة. اآلتية يطرح المعلم األسئلة -2

ا على األمطار للمجموعة األولى وللمجموعة د  عتم  م   ؟الخضراوات ت زَرعماذا نشاهد في الصور؟ متى 
مجموعة األولى والمجموعة لل ؟الثانية للحصول على الثمار؟ ماذا نسمي هذا النوع من الزراعة المطرية

 ما مواعيد الزراعة المطرية الصيفية والزراعة المطرية الشتوية؟   :الثانية

 .السبورةن اإلجابات الصحيحة، ويلخصها، ويكتبها على المعلم إجابات الطلبة، ويبي   ستقبلي -3
 ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدريب(:إ

 يجهز المعلم األدوات والمواد الالزمة لتجهيز األرض للزراعة المطرية. -1
 يصطحب المعلم الطلبة إلى حديقة المدرسة. -2
 األرض للزراعة المطرية، ثم يطبق أمام الطلبة.يعرض المعلم خطوات تجهيز  -3
 للمجموعة. ار  قر   مجموعات، ويعين م   يقسم المعلم الطلبة -4
 المجموعات تنفيذ خطوات تجهيز األرض للزراعة المطرية. إلىيطلب المعلم  -5
 ينفذ أفراد المجموعات المهمة المطلوبة بإشراف المعلم. -6
 .ية الراجعةموعات، ويقدم التغذيتابع المعلم عمل المج -7
 م المعلم أداء الطلبة. يقو   -8

 
 

 معلومات إضافية 
 :العوامل المهمة لنجاح الزراعة المطرية

مدة في التربة  وفر رطوبةفت ،ة للزراعة، وتخزينها في التربةمياه األمطار المناسبكميات  -1
  ن النباتات من إكمال دورة نموها.مك  فتت ؛طويلة

بالتجربة المباشرة سنة  بكتسَ نوع من أنواع الخضراوات، وي  معرفة التاريخ الدقيق لزراعة كل  -2
يوفر للنبتة الوقت الكافي لتكوين نظام ف ،أخرى، وبالتجربة غير المباشرة )تجربة اآلخرين( تلو

 نضج المحصول.إلى جذري يمكنها من الصمود 
 اختيار قائمة النباتات التي يمكن زراعتها في األرض المختارة للزراعة. حسن -3
ا للتبخر ومحافظة منع  ؛ ية التربة قدر اإلمكان بالمواد العضوية الجافة أو بنباتات السماد األخضرتغط

 .على الرطوبة
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 شائعة:أخطاء 
 .هادموع غير وات المطرية فيازراعة الخضر  -
 اعتقاد بعض المزارعين أن الزراعة المطرية ال تحتاج إلى اهتمام أو عناية كالزراعة المروية. -

 

 األفقي:التكامل 
 التكامل الرأسي:

 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، الخضراوات وقيمتها الغذائية.
 

 مصادر التعلم:
 للمعلم:
نتاج محاصيل الخضر، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، إحمد عبدالمنعم حسن، أ -

 .1991مصر، 
 .للخضراوات المروية والزراعة المطرية الزراعة عن للحديث زراعي مهندس استضافة -
 الب:للط

 منشورات وزارة الزراعة التي تخص الزراعة المطرية )البعلية(.االطالع على  -
 .للخضراوات المروية والزراعة المطرية الزراعة على لالطالع المجاورة المزارع أحد زيارة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 ورقة عمل
 الزراعة المطرية

 
 المطرية للخضراوات(، أكمل المخطط اآلتي:بناء  على دراستك موضوع )الزراعة 

 

 
 
 

 

 

أنواع الزراعة 
 :المطرية

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

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

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

من أهم محاصيل 
الخضراوات لهذا 

:  النوع
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
.................. 

:  موعد الزراعة
تبدأ من منتصف 
شهر أيلول إلى 
نهاية شهر تشرين 

 .الثاني

الزراعة المطرية 
 الصيفية

من أهم محاصيل 
الخضراوات 
:  المطرية الصيفية

البندورة، والباميا، 
 والخيار 

:  موعد الزراعة
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
................ 
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

  .ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداءإ -

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي -

 تالم وزراعتها بأشتال الخضراواتشق األفي ف التقويمي: تقويم أداء الطلبة الموق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: ممتاز.4ا  )جد   (: جيد3(: جيد  )2)  حاجة إلى تحسينفي (: 1)

 

 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم األداءمؤشر 

4 3 2 1 
  .1 يراعي تعليمات الصحة والسالمة العامة.    
  .2 يحدد قطعة األرض المطلوب زراعتها باألحبال واألوتاد.    
ينثر السماد البلدي المختمر على المساحة المراد زراعتها،     

 ويخلطه بالتربة، ثم يمشط األرض.
3.  

  .4 ميالنها.ا إلى ه  نتب  م   ،يشق األتالم بالمجرفة    
  .5 يمشط الجانب الذي سيزرع من التلم.    
  .6 ا.ا جيد  يروي التلم ري      
  .7 .جيدة لزراعتهااليختار األشتال     
يضع جذور تد في الثلث العلوي من التلم، ثم الو ب يحفر حفرة    

والسبابة، ويغرسها في التربة  ىوسطالشتلة بين اإلصبعين ال
 الماء.المبللة ب

8.  

  .9 يضغط التربة بأصابعه حول الشتلة.    
  .10 إلى مكانها. ايعيدهثم ينظف األدوات المستعملة،     
  .11 .ا بالماء والصابون بعد االنتهاء من العمليغسل يديه جيد      
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 الخضراوات: زراعة التاسعةالوحدة  
 حصتان عدد الحصص:    (2الزراعة المطرية والزراعة المروية  للخضراوات )الدرس األول:  

 ةالنتاجات الخاص

 يتعرف مفهوم الزراعة المروية.  -
 ن طرائق زراعة الخضراوات المروية.يبي   -
 يشق األتالم ويزرعها بأشتال الخضراوات.  -
 أو في سطور. اا ويزرعها ببذور النباتات نثر  يجهز أحواض   -
 يوضح القيمة الغذائية للخضراوات. -

 المفاهيم والمصطلحات: 

  الزراعة المروية، التصحر، الزراعة في أتالم، الزراعة في أحواض.
 

 

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:
 عند استخدام األدوات الزراعية عند شق أتالم الزراعة وعمل األحواض الزراعية. توخي الحذر -
 ا بالماء والصابون عند االنتهاء من العمل في الزراعة. اليدين جيد  غسل  -

 

 

دارة الصفإ  :ستراتيجيات التدريس وا 
 ستراتيجية التدريس المباشر )أسئلة وأجوبة(:إ

 يمهد المعلم للدرس بطرح مجموعة من األسئلة على الطلبة: -1
لتي ا هاريوسيلة  اال خضراوات في حديقة المنزل؟ مأن شاركت في زراعة أشتهل سبق 
نعني  ذا؟ ماذا يمكن أن نسمي هذا النوع من الزراعة الذي يعتمد على الري؟ مااستخدمتها

 بالزراعة المروية؟
 .السبورةن اإلجابات الصحيحة، ويلخصها، ويكتبها على المعلم إجابات الطلبة، ويبي   ستقبلي -2

 ستراتيجية التعلم  في مجموعات:إ

عليها كما  اتملكل مجموعة، ثم يوزع المه ار  قر   أربع مجموعات، ثم يعين م   يقسم المعلم الطلبة -1
 يأتي:

 الزراعة في أتالم. يازام في مناقشةالالمجموعة األولى: 
 المجموعة الثانية: إعطاء أمثلة على الخضراوات التي تزرع في أتالم.
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 ق زراعة البذور في أحواض.ائطر  في مناقشةالالمجموعة الثالثة: 
رالمجموعة الرابعة:  ك   أمثلة على الخضراوات التي تزرع في أحواض. ذ 

م نقاش نظيثم بقية المجموعات،  علىجموعة ما توصلت إليه مجموعته يعرض مقرر كل م -2
                                                                             عليها.

 .السبورةم يكتبه على يلخص المعلم ما توصل إليه الطلبة، ث -3
 ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدريب(:إ

 يجهز المعلم األدوات والمواد الالزمة لشق األتالم وزراعتها، ولعمل األحواض وزراعتها. -1
 يصطحب المعلم الطلبة إلى حديقة المدرسة. -2
الخضراوات، ويطبقه ( شق األتالم، وزراعتها بأشتال 1-9) تمريناليعرض المعلم خطوات تنفيذ  -3

 أمام الطلبة.
( عمل أحواض، وزراعتها ببذور النباتات بطريقة 2-9تمرين )ال ثم يعرض المعلم خطوات تنفيذ -4

 النثر أوفي سطور، ويطبقه أمام الطلبة.
 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعتين، ويعين م   يقسم المعلم الطلبة -5

 بأشتال الخضراوات.( شق األتالم وزراعتها 1-9تمرين )الاألولى: تنفذ 

 في سطور. أو ا( عمل أحواض وزراعتها ببذور النباتات نثر  2-9تمرين )الالثانية: تنفذ 

 المجموعات تنفيذ التمرين المطلوب. إلىيطلب المعلم  -6
 ينفذ أفراد المجموعات المهمة المطلوبة بإشراف المعلم. -7
 يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لها. -8
 م المعلم أداء الطلبة. و  يق -9

 ستراتيجية التدريس المباشر )أسئلة وأجوبة(:إ

 على الطلبة: اآلتي يطرح المعلم السؤال -1
 القيمة الغذائية للخضراوات؟ ما -
 .السبورةالمعلم إجابات الطلبة، ويبين اإلجابات الصحيحة، ويلخصها، ويكتبها على  ستقبلي -2

 

 

 معلومات إضافية:
 بالخضراوات:زراعة حديقة المنزل 
يتطلب بعض الخطوات الالزمة  ذلك ، إال أنةصعب تراعة الحديقة المنزلية ليسعلى الرغم من أن ز 

 :ي أهمهاأتما ي للحصول على نباتات الحديقة المنزلية بمختلف األنواع واأللوان، في
 .اساعات يومي   6ض ألشعة الشمس على األقل عرَّ م  فيه  عزرَ ي  التأكد من أن المكان الذي س -



142 
 

 

 

 

 مصادر التعلم
 :للمعلم
 م.1996وات، مكتبة المعارف الحديثة، القاهرة، مصر، االعزيز خلف هللا، الخضر  عبد -
 .للخضراوات المروية والزراعة المطرية الزراعةاستضافة المرشد الزراعي للحديث عن  -
 :للطالب
 زراعة الخضراوات المروية.ب الخاصةمنشورات وزارة الزراعة  -
 .للخضراوات المروية والزراعة المطرية الزراعةالمزارع القريبة لالطالع  ىحدزيارة إ -

 

  

 سم. 15التراب عن  كم  قل س  ييجب أال  -
 ع فيه إلى جانب السماد المناسب.زرَ تحضير التراب الذي ست   -
 ع في المساحات الصغيرة.زرَ اختيار أنواع الخضراوات واألعشاب التي ت   -

 والكوسا. ،والجزر ،والفاصولياء ،والبندورة ،الخضراوات: الخيار 
 والبقدونس. ،والسبانخ ،األعشاب والورقيات: الخس 

ا خص، اجيد  نمو ا سم، لتنمو  30إلى  10وضع مسافة بين المزروعات من  -  .لخضراواتاوص 
 وزراعة نوع معين في كل مربع. ،مربعات تقسيم الحديقة -

 أخطاء شائعة:
 مالئمة لزراعة أشتال الخضراوات.الغير اختيار األماكن  -
أو  نجاح نمو بذور الخضراواتإالري فقط هو العامل األساسي في  ا أنظن   زيادة كميات الري  -

 .هاأشتال

 التكامل األفقي:
 التكامل الرأسي:

 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، الخضراوات وقيمتها الغذائية. -
 كتاب التربية المهنية، الصف السادس، الري. -
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 ورقة عمل
 الزراعة المروية

 بناء  على دراستك موضوع )الزراعة المروية للخضراوات(، أكمل المخطط اآلتي بما هو مناسب:
 

 

 

طرائق زراعة 
الخضراوات 

 المروية

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

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

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

من أنواع النباتات 
 :التي تزرع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نثر ا أو في  ت زَرع
 .سطور

 الزراعة في أتالم

من أهم محاصيل 
الخضراوات التي 
:  تزرع في أتالم

البندورة، والفلفل، 
 .والخيار

من مزايا هذه 
 :الطريقة

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

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

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

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

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

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

.................
................ 
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 إجابات أسئلة الدرس

 وضح المقصود بكل من: -1

الخضراوات، وت عرف الزراعة المطرية: هي الزراعة التي تعتمد على مياه األمطار فقط في إنتاج محاصيل  -أ
 .بالزراعة الجافة

، وتكون شائعة في المناطق التي تتوافر فيها  -ب الزراعة المروية: هي زراعة المحاصيل التي تعتمد على الري 
 .مياه جارية أو جوفية

 ما السبب الرئيس لنجاح الزراعة المطرية؟ -2

ا في المناطق التي ال تقل فيها األمطار عن بسبب اعتمادها على مياه األمطار، حيث تنجح هذه الزراعة غالب  
 .ملم( في السنة 350)

 اذكر طرائق زراعة الخضراوات. -3

 .زراعة في أتالمال -أ

 .الزراعة في أحواض -ب

 مناسبة لحديقة المنزل؟الخضراوات ل َم ت َعد  زراعة  -4

 .بهانها توفر لنا مواد غذائية أساسية وضرورية، وسهولة زراعتها والعناية أل

 هل تصلح زراعة الخضراوات لعمل مشروعات فردية صغيرة؟ لماذا؟ -5

نتاج هانمو ومتابعة  تهانعم؛ ألنه يمكننا زراع  .بسهولة هاتسويقوکذلك  هاوا 

 ا لإلنسان.ا أساسيً ا غذائيً ا من فوائد الخضراوات بوصفها مصدر  ن خمس  بيّ   -6

اصتمد  الجسم بالفيتامينات خ -أ  .)ج )أ، وص 

 .والحديد ،والبوتاسيوم ،الكالسيوم :مثل ،تمد  الجسم بالمعادن -ب

 .ا لأللياف الضرورية للجهاز الهضميهم  متعد  مصدر ا  -ج

 .تعد  بعض الخضراوات مثل البقوليات غنية بالبروتين النباتي -د

 .معادلة الحموضة الزائدة في المعدة -ه
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 مما يأتي: علل كاًل -7

 :(سم 30للزراعة المطرية وقلبها بعمق )يفضل حفر األرض  -أ

 .تفكيك التربة وتهويتها وتعرضها إلی أشعة الشمس؛ وللتخلص من اآلفات وبذور األعشابل

 .الشتلة عند زراعة األشتال محيطضغط  -ب

 .لطرد الهواء من منطقة الجذور
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

  .التقويم: التقويم المعتمد على األداء ستراتيجيةإ -

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي -

 أو في سطور انثر  زراعتها ببذور النباتات عمل أحواض و في ف التقويمي: تقويم أداء الطلبة الموق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(: ممتاز4ا  )جد   (: جيد3(: جيد  )2)  حاجة إلى تحسينفي (: 1)

 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 يراعي تعليمات الصحة والسالمة العامة.    
المساحة المراد زراعتها، ثم يحدد بالحبال أبعاد الحوض يحدد     

 المراد زراعته.
2.  

اف و يسحب الكتل الترابية من داخل الحوض، ويضعها على ح    
 الحوض.

3.  

  .4 يدعم حواف الحوض بسحب التربة خارج الحوض.    
  .5 يضيف السماد البلدي داخل الحوض، ويخلطه بالتربة.    
  .6 بالمشط.يسوي أرض الحوض     
ا عدم تجمعها، ي  راع  ينثر البذور بانتظام على سطح الحوض، م      

سم على بعد 3 هاعمقا سطور   آخرحوض في  يحفر ثم 
 ا.ويزرع فيها بذور   ،سم30

7.  

  .8 يغطي البذور بطبقة رقيقة من التربة الناعمة بالمشط.    
  .9 ا بالمرش اليدوي.ا هادئ  يروي الحوض ري      
  .10 األدوات التي استعملها، ويعيدها إلى مكانها.ينظف     
  .11 ا بالماء والصابون بعد االنتهاء من العمل.يغسل يديه جيد      
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 : زراعة الخضراواتالتاسعة الوحدة 

 حصتانعدد الحصص:       الثاني: خدمة نباتات الخضراواتالدرس 

 النتاجات الخاصة

 يتعرف أبرز عمليات خدمة نباتات الخضراوات. -
 )النكش(.  يوضح مفهوم الترقيع، الخف )التفريد(، العزق  -
 زق أرض الحديقة المدرسية.ع  يَ  -
 يبين أهمية تسميد الخضراوات. -
 د الخضراوات في أحواض. سم  ي   -
 عالمات نضج بعض الخضراوات. يتعرف -

 المفاهيم والمصطلحات: 

الترقيع، الخف )التفريد(، العزق )النكش(، التسميد، المبيدات، الري السطحي، الري بالتنقيط، نضج 
 الخضراوات. 

 

 السالمة العامة:تعليمات الصحة و 

 التعامل اآلمن عند استخدام األدوات الزراعية عند خدمة نباتات الخضراوات. -
لعيش  اال تكون مكان  لكيتزال إلى مكان بعيد عن األرض المزروعة؛ نقل األعشاب التي  -

 على اإلنسان. اخطر  كون التي قد ت ،الحشرات واألفاعي
 ارتداء المالبس الواقية عند استخدام المبيدات. -
 إبعاد المبيدات عن متناول أيدي األطفال. -
 اختيار الخضراوات الناضجة عند قطفها أو شرائها من السوق. -

 
 

دارة الصفإ  :ستراتيجيات التدريس وا 

 :ستراتيجية التدريس المباشر )أسئلة وأجوبة(إ

 توضيح أهمية العناية بالنباتات وتقديم الخدمة لها. عبريمهد المعلم للدرس  -1
 يطرح المعلم األسئلة على الطلبة. -2

ت؟ ما الخدمات التي يمكن أن مها عند زراعة بذور الخضراوايقدما الخدمات التي يمكن ت
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؟ ما المقصود بالترقيع، امها ألشتال الخضراوات حتى تنمو وتنضج ثمارها جيد  يقدت
 .والخف )التفريد(، العزق ) النكش(

 .السبورةالمعلم إجابات الطلبة، ويبين اإلجابات الصحيحة، ويلخصها، ويكتبها على  ستقبلي -3

 :ريب(ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدإ

 ق أرض الحديقة.ز  يجهز المعلم األدوات والمواد الالزمة لعَ  -1
 يصطحب المعلم الطلبة إلى حديقة المدرسة. -2
 أمام الطلبة. ذلك ق أرض الحديقة، ثم يطبقز  يعرض المعلم خطوات عَ  -3
 للمجموعة. ار  قر   مجموعات، ويعين م   يقسم المعلم الطلبة -4
 ق أرض حديقة المدرسة.ز  المجموعات تنفيذ خطوات عَ  يطلب المعلم إلى -5
 ينفذ أفراد المجموعات المهمة المطلوبة بإشراف المعلم. -6
 يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لها. -7
 م المعلم أداء الطلبة. يقو   -8

 :ستراتيجية التعلم الجماعي )التعلم الجماعي التعاوني(إ

 لكل مجموعة. ار  قر   مجموعات، ويعين م   يقسم المعلم الطلبة -1
 المجموعات توضيح أهمية التسميد لنباتات الخضراوات. يطلب إلى -2
ا بقية المجموعات، ثم ينظم نقاش   جموعة ما توصلت إليه مجموعته علىيعرض مقرر كل م -3

 لها. حو 
 .السبورةيلخص المعلم ما توصل إليه الطلبة، ثم يكتبه على  -4

 :ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدريب(إ

 يجهز المعلم األدوات والمواد الالزمة لتسميد نباتات الخضراوات المزروعة في أحواض. -1
 يصطحب المعلم الطلبة إلى حديقة المدرسة. -2
يعرض المعلم خطوات تسميد نباتات الخضراوات المزروعة في أحواض، ثم يطبق أمام  -3

 الطلبة.
 للمجموعة. ار  قر   مجموعات، ويعين م   يقسم المعلم الطلبة -4
المجموعات تنفيذ خطوات تسميد نباتات الخضراوات المزروعة في  ب المعلم إلىيطل -5

 أحواض.
 ينفذ أفراد المجموعات المهمة المطلوبة بإشراف المعلم. -6
 يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لها. -7
 م المعلم أداء الطلبة. يقو   -8
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 :ستراتيجية التدريس المباشر )أسئلة وأجوبة(إ

 يطرح المعلم األسئلة على الطلبة.  -1
البصل، و عالمات نضج الثمار لكل من: البندورة،  المقصود بعالمات نضج الثمار؟ ماما 
 الباذنجان.   و الكوسا، و الخيار، و 

 .السبورةالمعلم إجابات الطلبة، ويبين اإلجابات الصحيحة، ويلخصها، ويكتبها على  يستقبل  -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  إضافيةمعلومات 
 :منها، لتقسيم نباتات الخضروات عدة قائطر  ناكه

لقتين مثل البطاطا فالذرة والبصل، وذوات ال :مثل ،حسب ذوات الفلقة الواحدةبالتقسيم النباتي:  -
 والملوخية. ،والجزر ،والفول ،البندورة

ونباتات  ،(نباتات الجذور )الجزر والفجل :مثل ،حسب الجزء الذي يؤكل منهابلتقسيم ا -
 والملفوف(.الخس وراق )األ

اجات الحرارية: أي الصيفية والشتوية من الخضار، حيث النباتات الشتوية حسب الحبالتقسيم  -
البازيالء، و البقدونس، و البصل، و  الثوم،و الملفوف، و الفول،  :مثل ،تكون صلبة تتحمل البرد

للوبيا، امثل:  ،فتكون غضة ،الخس. أما النباتات الصيفيةو اللفت، و السبانخ، و الفجل، و 
الكوسا، و الباميا، و الفلفل، و الشمام، و الباذنجان، و الخيار، و البندورة، و الذرة الحلوة، و الفاصوليا، و 
 الملوخية.و الفقوس، و البطيخ، و 

 إجابة قضية للمناقشة 

 بإشراف معلمك. في أهمية ذلكك ع على زراعة الخضراوات وخدمتها؟ ناقش زمالءهل تشج
فر في اطازجة بدرجة ال تتو  هاكون، ولالعام طوالمن الخضار  كلها األسرة باحتياجاتهامد نعم؛ ألنها ت

متعة ذهنية ونفسية خالل الزراعة لقيمتها الغذائية العالية، وهي و ، وات التي تشترى من السوق االخضر 
 .واالعتناء بالمزروعات

 

 أخطاء شائعة
 لنباتات.من األسمدة الكيميائية المضافة إلى ا اإلكثار -
 استخدام المبيدات دون ارتداء المالبس الواقية. -
 ها دون مراعاة نضجها.قطف ثمار الخضار أو شراؤ  -
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 :مصادر التعلم
 للمعلم
سكندرية، مصر، نتاج، دار المطبوعات الجديدة، اإلعبدالعزيز خلف هللا، الخضراوات: أساسيات وا  -

 م.1993
 الخضراوات. نباتات استضافة أحد المزارعين للحديث عن عمليات خدمة -
 للطالب

 للخضراوات. العمليات الزراعيةمنشورات وزارة الزراعة التي تخص االطالع على  -
 الخضراوات. نباتات زيارة أحد المزارع القريبة لالطالع على كيفية عمليات  خدمة -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التكامل األفقي
 :الرأسيالتكامل 
 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، الخضراوات وقيمتها الغذائية. -
 وريها.كتاب التربية المهنية، الصف السابع، تسميد األشجار المثمرة  -
 كتاب التربية المهنية، الصف التاسع، إنتاج السماد العضوي. -
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 ورقة عمل
 خدمة نباتات الخضراوات

 
: )الخف، اآلتيةالفراغات بأحد المفاهيم  وع )خدمة نباتات الخضراوات(، أكملبناء  على دراستك موض

 الترقيع، التسميد، الري، جني المحاصيل، العزق(.
....................... هي عملية نكش الطبقة السطحية من التربة بين النباتات باستعمال  -1

لتحقيق أغراض عدة، تؤدي إلى مساعدة  ؛والمجرفة ،والفأس ،المنكاش :اليد أو أدوات، مثل
 النباتات المزروعة على النمو، ومن الضروري عدم إلحاق الضرر بالنباتات المزروعة.

َفر....................... هي عملية إعادة زراعة  -2 نبات، أو زراعة ينجح فيها اإلالتي لم  الح 
  من التي لم تنجح.شتالت بدال  

عملية تزويد النباتات بأسمدة عضوية أو كيميائية لتعويض ما .......................هي  -3
 تفقده من العناصر الغذائية وللمحافظة على خصوبة التربة.

أم كانت  ا....................... هي عملية فصل األجزاء التي تؤكل عن النبات، سواء أثمار   -4
 مرحلة النضج المناسبة.، بعد أن يصل إلى سوق اا، أم ا، أم أزهار  ا، أم أوراق  بذور  

النبات بالكميات  ةاجافة الماء إلى األرض، لتأمين ح........................ هي عملية إض -5
 المناسبة، وفي الوقت المالئم.

........................ هي عملية ترك العدد المناسب من النباتات في المكان المزروع،  -6
زالة النباتات الضعيفة.    وا 
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 أسئلة الدرسإجابات 

 وضح عمليات الخدمة الزراعية اآلتية: -1

 ة وللمحافظة علىيض ما تفقده من العناصر الغذائيد: إضافة األسمدة إلى التربة لتعو يالتسم - أ
 .خصوبتها

 :مثل ،د أو األدواتين النباتات باستعمال الية من التربة بية نكش الطبقة السطحيالعزق: عمل - ب
تساعد النباتات المزروعة على النمو دون  ق أغراض عدةيلتحق ؛والمجرفة ،أو الفأس ،المنكاش

 بها.إلحاق الضرر 

زالة المزروع، المكان في النباتات من المناسب العدد ترك هوالخف:  -ج وتجري  الضعيفة، النباتات وا 
 .عليهاورقات  (4-3)ورهظأو عند  (سم8ة الخف بعد اإلنبات بعد وصول طول البادرة إلى )يعمل

 ا من الطرائق المتبعة في جني الخضراوات.ثالث   عدد -2

 دوي يالمحراث اآللي أو الب -ج صن أو المقيالسكب -د. بيبال -أ

  مما يأتي:كاًل  علل -3

 الهاشمية.ة يط في المملكة األردنيقة الري بالتنقيانتشار طر  - أ

 .ومصادرها المياه شح يعاني بلدنا كون  ،المياه كمية توفر ألنها 

 .عن النباتات إذا جف عنق الثمرةقطف الثمار   - ب

 النبات. عن الثمرة فصل هولةلس

 .الحديقة خارج إزالتهانقل األعشاب الضارة بعد  -ج

ن ال لكي   .ئةيال تجف وتسبب حرائق تكون ضارة بالبلكيحاضنة للحشرات واآلفات الضارة بالنباتات، و  تكو 

 .األخرى د أكثر من النباتات يلتسمإلى ااجة الخضراوات ح -د 

 .رالعناص من تستهلكه ما وكثرة نموها لسرعة للتربة، دةه  جل الم  يألن الخضراوات من المحاص

 ية؟سراف في استعمال األسمدة الكيميائما المشكالت الصحية والبيئية التي تتوقع حدوثها عند اإل -4

  واإلنسان. والبيئة النبات في سلبي تأثير هال - أ

 المعدنية. باألمالح عهاؤدي إلى تشبيث يح ؛مخاطر على التربة -ب
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 ة.ياه الجوفياه الميالترسب في م -ج

 ت.النبا قد تؤدي إلى موت -د

 مم.حاالت التس ، مثلةيئايميستخدم األسمدة الكيإلنسان الذي إلى اة بالنسبة يتسبب مشكالت صح -ه

 ع المبيدات؟ما المخاطر التي تتوقع حدوثها في التعامل م -5

 يون.والع مالمسة الجلد -أ

 م.ة للجسياألعضاء الداخلفي ثر ؤ يف ،حدوث حاالت التسمم عبر االستنشاق  - ب

 ة.بالمواد السام ينتناول الطعام والشراب الملوث -ج

 .غير صحيحة بصورة مهااستخدا -د

 ت.دايأثناء رش المب في دم مراعاة شروط السالمة العامةع-ه

 .هاستخداما عملية بعد المبيدات هذهعدم التخلص من عبوات  -و

 أضف عالمات النضج المناسبة لكل نوع من أنواع المحاصيل الواردة في الجدول اآلتي: -6

 عالمات النضج نوع المحصول
 حجم مناسب. -1 الكوسا

 ق الثمرة.نجفاف ع -2
 سهولة فصل الثمرة. -3

 رائحة مميزة. -1 الخيار
 جفاف عنق الثمرة. -2
 سهولة فصل الثمرة. -3

 حجم مناسب. -1 البندورة
 مميزة.رائحة  -2
 اكتمال نمو األوراق. -3

 حجم مناسب. -1 البصل
 ق الثمرة.نجفاف ع -2
 سهولة فصل الثمرة. -3
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 التقويم وأدواته ستراتيجياتإ

  .ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداءإ -

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي -

 :المزروعة بالخضراواتحديقة العزق أرض تقويم أداء الطلبة في أثناء  الموقف التقويمي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(: ممتاز4)  اجد   (: جيد3(: جيد  )2)  حاجة إلى تحسينفي (: 1)

 

 

 

 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 يراعي تعليمات الصحة والسالمة العامة.    
مشط ب عن أرض الحديقة المدرسية األوراق والحجارةزيل ي    

 .األرض
2.  

  .3 يتأكد من صالحية األرض للعزق.    
  .4 يعزق األرض بالمنكاش.    
  .5 اليد.بيقلع األعشاب بالمنكاش أو     
ا عن أرض الحديقة ينقل األعشاب التي يجمعها بعيد      

 المدرسية.
6.  

  .7 .بطريقة صحيحة يروي المزروعات بالماء    
  .8 إلى مكانها. اينظف األدوات المستعملة، ويعيده    
  .9 ا بالماء والصابون بعد االنتهاء من العمل.يغسل يديه جيد      
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 التقويم وأدواته ستراتيجياتإ

  .ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداءإ -

 .أداة التقويم: سلم تقدير عددي -

 :المزروعة في أحواضتات الخضراوات نباتقويم أداء الطلبة في أثناء تسميد  الموقف التقويمي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: ممتاز4)  اجد   (: جيد3(: جيد  )2)  حاجة إلى تحسينفي (: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 يراعي تعليمات الصحة والسالمة العامة.    
  .2 يحدد المزروعات التي تحتاج إلى تسميد.    
  .3 ينثر السماد على المزروعات بالكمية المناسبة.    
  .4 .ا بعد عملية التسميدا هادئ  يروي النباتات ري      
  .5 إلى مكانها. اينظف األدوات المستعملة، ويعيده    
  .6 .ا بالماء والصابون بعد االنتهاء من العمليغسل يديه جيد      
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الوحدة العاشرة: أعمال الدهان   

 حصتانعدد الحصص:         (1) والمعدنيةالخشبية  دهان بعض المشغوالت: الدرس األول 

 النتاجات الخاصة

 يتعرف مفهوم الدهان. -
 في عمليات الدهان. المستخدمةيبين أنواع الدهانات  -
 يعدد فوائد الدهان. -
 أنواع الدهانات ومذيباتها واستعماالتها. زيمي -
 في أعمال الدهان. المستخدمةيعدد بعض المواد واألدوات  -
 في تنمية اإلحساس بجمال األسطح المدهونة.يقدر دور الدهانات  -

 المفاهيم والمصطلحات: 

الدهان، الدهانات الزيتية، الدهانات المائية، الدهان السيليولوزي، المذيبات، عجلة الدهان، 
 المشاحيف، ورق الحف.

 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 الدهان.عمال أمالبس العمل الخاصة ب رتداءا من االتأكد دائم   -
 الحذر عند حمل مواد الدهانات، ومذيباتها.  -
 في أعمال الدهان. المستخدمةالحذر من استنشاق المواد الكيميائية  -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 )أسئلة وأجوبة، حوار ومناقشة(. شرستراتيجية التدريس المباإ

 : اآلتيةطرح األسئلة عبر يمهد المعلم للدرس  -1
 شاهدت كيف تتم عملية الدهان؟ هل -

، سياراتأو نوافذ، أو أبواب، أو غرفة منزلية،  أو بناية، واجهةمثل:  ،لوان منظر ماأك تهل جذب -
  ؟أو غيرها

 ؟عدة أنواع هل هو نوع واحد، أم له -



157 
 

 ؟منه الفوائد المتحققة ما -

 إلجابات الطلبة.االستماع  -2

 .السبورةتدوين المعلومات على  -3

 إجاباتهم. تهم فيجلسة حوار ومناقشة مع الطلبة لمناقش -4

 االستماع الستفسارات الطلبة. -5

 .السبورةتلخيص المعلومات، وكتابة المعلومات على  -6

 عرض توضيحي(.) ستراتيجية التدريس المباشرإ

 الطلبة. علىوالمواد واألدوات والدهانات  يعرض المعلم بعض الصور -
 عن المواد المعروضة. للطلبةشرح المعلومات  -
 االستماع الستفسارات الطلبة ومالحظاتهم. -
 األدوات المستعملة في الدهان.توزيع ورقة العمل على الطلبة الخاصة بتنفيذ النشاط  -
 . السبورةليها، وكتابتها على إعرض المعلومات التي تم التوصل  -
 المعلم أداء الطلبة.  تقويم -

 

 

 
 

 أخطاء شائعة
لكل نوع  امناسب   ان هناك مذيب  أا ا، علمَ هاالعتقاد بأن هنالك مذيب دهان واحد للدهانات جميع -

 معلومات إضافية 
الرطوبة مثل:  أنواع الدهانات التي تستعمل بهدف العزل، من العوامل الجوية،عديد من هناك 
الدهانات التي لم  عديدة من أنواعصبح لدينا أ ،مع تقدم العلم والتكنولوجيا، و رة، وتسرب المياهوالحرا

 تكون معروفة أو مستعملة من قبل، ومن األمثلة عليها:
الدهانات المستخدمة في الوقت الحاضر وهو مواد من أحدث أنظمة د يع :دهانات البودرة  -

تتميز دهانات  مواد مذيبة. هي دهانات صلبة لعدم احتوائهارابطة وأصباغ ومواد حسنة، و 
البيئة، ومن  فيوليس لها أي أثر  استمرار ا،نها أكثر إ، حيث عديدة خصائصو مزايا البودرة ب
 أنواعها:

ق جيدة، طويل األمد، الخارجي فقط، له مزايا التصاوهو لالستعمال  دهان بودرة البوليستر: -1
 لألحوال الجوية المختلفة. جيد ومقاوم االستخدامسهل 

طالء األثاث المعدني، ومقاوم مثل  ،ياتئايوهو طالء مقاوم للكيم دهان البودرة اإليبوكسي: -2
 للصدأ.

  طالء داخلي مثل طالء األثاث المعدني. بوليستر(: دهان البودرة الهجين )اإليبوكسي -3



158 
 

 من أنواع الدهانات.
 نسان.له من خطر على صحة اإل الحذر من استنشاق رائحة الدهان أو المذيب، لما -

 

   :األفقيالتكامل 
  :التكامل الرأسي

 كتاب التربية المهنية، الصف السابع، التصميم الداخلي. -
 كتاب التربية المهنية، الصف العاشر، المهن. -

 

 مصادر التعلم
 :للمعلم
 المواقع اإللكترونية لشركات الدهان الوطنية. -
 :للطالب
 .بأعمال الدهان اصةات خبي  تَ ك   -
 الدهانات.زيارة ميدانية إلى محالت  -
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 ورقة عمل
 (بعض المشغوالت الخشبية والمعدنيةأعمال الدهان )دهان 

 :عزيزي الطالب -
فرة لديك، اض عليك في الحصة الصفية، وبالرجوع إلى بعض مصادر المعرفة المتو ر  ما ع   في ضوء

في أعمال الدهان لم ترد في الدرس، وضعها في المكان  المستخدمةلبعض األدوات  ااجمع صور  
 تي:المخصص لها في الجدول اآل

   
 صورة األداة استخداماتها اسم األداة الرقم
1    
2    
3    
4    
5    

 
 اذا لم يتمكن الطالب من إحضار صور لبعض األدوات، يكلف برسم توضيحي بسيط لهذه األداة. -
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 ستراتيجية التقويم: المالحظة إ -

 أداة التقويم: قائمة رصد  -

  والمعدنية الخشبية المشغوالت بعض دهانب الطلبة معرفةالموقف التقويمي: تقويم. 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال
  .1 .الدهان مفهوم عرفي  
  .2 .دهان المشغوالت الخشبية والمعدنية عمليات في المستخدمة الدهانات أنواع يبين  
  .3 .للمشغوالت الخشبية والمعدنية الدهان فوائد يعدد  
  .4 .واستعماالتها ومذيباتها الدهانات استعماالت أنواع بين يميز  
  .5 .الدهان أعمال في المستخدمة واألدوات المواد بعض يعدد  
  .6 المدهونة األسطح بجمال اإلحساس تنمية في الدهانات دور يقدر  

 

 (0) (   ال:1) نعم:
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 أعمال الدهان الوحدة العاشرة:  

 حصتانعدد الحصص:        ( 2دهان بعض المشغوالت الخشبية والمعدنية ) :الدرس األول

 النتاجات الخاصة

 بن األمور الواجب مراعاتها عند تجهيز المشغوالت الخشبية للدهان.يب -
 بالدهان الزيتي.هن مشغولة خشبية يد -
 الت المعدنية في المحافظة عليها.يبين أهمية دهان المشغو  -
 بدهان األساس ثم الدهان الزيتي. يدهن قطعة من صاج الحديد -
 ثرات المختلفة.ر أهمية دهان المشغوالت الخشبية، والمعدنية، في المحافظة عليها من المؤ يقد   -
 المشغوالت المختلفة.يتذوق الحس الفني والجمالي ألعمال الدهان على  -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 المشغولة، عقد الخشب، ورق الحف، المذيب.
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 ، والنظارات، وحذاء العمل.فيزلقفاالكمامات، واو مالبس العمل،  ارتداء -
 الحذر عند استعمال األدوات الخاصة بأعمال الدهان. -
 لمس المذيب أو الدهان باليد. تجنب -
 لعينين.الدهانات أو المذيبات ومالمساتها الحذر من تطاير اتوخي  -
 لخطرها على سالمة الجهاز التنفسي. ؛الحذر من استنشاق رائحة الدهانات، والمذيباتتوخي  -
 إبعاد الدهانات والمذيبات عن متناول أيدي األطفال. -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 (النشاط )التدريبعبر التعلم ستراتيجية إ

 تذكير المعلم باألمور الواجب مراعاتها عند دهان المشغوالت الخشبية. -
، ثم دهان مشغولة خشبية من الالتية بالدهان الزيتيعرض المعلم النتاج الخاص بتنفيذ التمرين  -

 عرض المعلومات النظرية المتعلقة بالتمرين.
 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين. –مع الطلبة بالتعاون  -تجهيز المعلم -
 توزيع الطلبة إلى مجموعات. -
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 تكليف أفراد المجموعات تنفيذ التمرين ضمن التسلسل الموضح في الكتاب المدرسي بإشراف المعلم.  -
 في الصحة والسالمة العامة لتزام إجراءاتوالتذكير با ،إشراف المعلم مباشرةبفيذ التمرين البدء بتن -

 أثناء العمل.
 وتقديم اإلرشادات الضرورية لهم. ،أثناء تنفيذ التمرينفي متابعة المجموعات  -
، وفي حال عدم توافرها يمكن استخدام مجفف الشعر هجفافمع الدهان لتسريع  م جف  فةاستخدام مادة  -

 أو المروحة لتحقيق هذه الغاية.
 الراجعة من المعلم.ج النهائي، مع التغذية تعرض المجموعات المنت -
 تقويم المعلم أداء الطلبة.  -

 (النشاط )التدريبعبر التعلم  ستراتيجيةإ

 توضيح هدف دهان المشغوالت المعدنية. -
، ثم عرض المعلومات دهان قطعة من صاج الحديدعرض المعلم النتاج الخاص بتنفيذ التمرين  -

 النظرية المتعلقة بالتمرين.
 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين. –الطلبة بالتعاون مع  -تجهيز المعلم -
 مجموعات جديدة. الطلبة قسيمإعادة ت -
 تكليف أفراد المجموعات تنفيذ التمرين ضمن التسلسل الموضح في الكتاب المدرسي بإشراف المعلم.  -
في الصحة والسالمة العامة  إجراءات بالتزامإشراف المعلم مباشرة والتذكير بالبدء بتنفيذ التمرين  -

 أثناء العمل.
 أثناء تنفيذ التمرين وتقديم اإلرشادات الضرورية لهم.في متابعة المجموعات  -
، وفي حال عدم توافرها يمكن استخدام مجفف الشعر هجفافمع الدهان لتسريع  ةفجف   استخدام مادة م   -

 أو المروحة لتحقيق هذه الغاية.
 ائي، مع التغذية الراجعة من المعلم.ج النهتعرض المجموعات المنت -
 تقويم المعلم أداء الطلبة.  -

 

 معلومات إضافية 
 يتوافر في الوقت الحالي مسطرة الدهانات التي يتم فيها التدرج باللون ونوع الدهان. -
 ان  نمكمصبح أالدهانات المتنوعة االستعماالت، مع التقدم التكنولوجي وظهور أنواع متعددة من  -

 . خاص بالدهاناتمزجه بوساطة حاسوب باختيار اللون ودرجته، 
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 مصادر التعلم
  :للمعلم
 استضافة أحد العاملين في الدهان للحديث عن مهنة الدهان. -
 :للطالب
 .زيارة أحد المحال المتخصصة ببيع الدهانات للتعرف على أنواع الدهانات ومواصفاتها -

  

 أخطاء شائعة
 استعمال المالبس العادية إلعمال الدهان. -
 إجراءات السالمة العامة.لتزام استنشاق رائحة الدهان والمذيبات دون ا -
 الدهان.فر مذيب مخصص لكل نوع من أنواع اعمال الدهان، بالرغم من تو أل امذيب  استعمال الكاز  -
ويؤثر في  ،من الدهان ما يتطلب استهالك مزيدا، دهان األسطح والمشغوالت دون تحضيرها جيد   -

 منظر األسطح والمشغوالت من الناحية الجمالية.

   :التكامل األفقي
  :التكامل الرأسي

 كتاب التربية المهنية، الصف السابع، التصميم الداخلي. -
 العاشر، المهن.كتاب التربية المهنية، الصف  -
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 ورقة عمل
 أعمال الدهان )دهان بعض المشغوالت الخشبية والمعدنية(

هذا  من أنواع الدهانات لم يرد ذكرها في اعدد   ات الدهانات، سم   بي  تَ إلى المواقع اإللكترونية وك  بالرجوع  -
لصاق صور لهاو  الدرس، مع بيان استعماالتها  تي:الجدول اآلفي وضعها و  ا 

 الصور االستعماالت نوع الدهان الرقم

    

    

    

    

    

    

    

 المعلم بذكر نوع الدهان يكتف  فلتمكن الطالب من الحصول على الصور، يم إذا ل. 
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 إجابات أسئلة الدرس

 ي:أتوضح المقصود بكل مما ي -1

الدهان: هو خليط من مواد كيميائية تطلى بها األسطح، بحيث تكون عليها طبقة تلتصق بها، وتقيها من  -أ
 ا.ا أو شفاف  ا مطلوب  المؤثرات الجوية الخارجية، وتعطيها لون  

 في لتخفيف كثافته، وزيادة درجة سيولته، وتسهيل استعماله ؛الدهانب ت خَلطالمذيبات: هي سوائل متنوعة  -ب
 بفرد الرش. وأثناء الدهان سواء بالفرشاة أ

 .ا من فوائد الدهانعدد ثالث   -2

 .األسطح المدهونة ضفاء منظر جميل علىإ -أ

 الخارجية.حماية األسطح من المؤثرات  -ب

اخص ،انعكاس الضوء -ج  لوان فاتحة.أاألسطح المدهونة ب نع وص 

 تية:حدد نوع المذيب المناسب لكل نوع من أنواع الدهان اآل -3 

 ورنيش: تربنتين والنفط. -أ

 كماليكا: أسبيرتو. -ب

 دهانات مائية: ماء. -ج

 خشبية للدهان.اذكر ثالثة من األمور الواجب مراعاتها عند تجهيز مشغولة  -4

 نه مدهون ويراد تجديد دهانه.أأو ن من قبل، دهَ نه لم ي  أالتأكد من  -أ

 تحديد نوع الخشب المراد دهانه. -ب

 فيه. تنظيف سطح الخشب من أي بروز -ج

 اذكر هدفين من أهداف دهان المشغوالت المعدنية. -5

 العوامل الجوية.ن تأثيرات متآكل المعدن نتيجة الصدأ الناتج وضع طبقة تمنع  -
 ا.ا مناسب  المعدن لون   منح -
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  مما يأتي: علل كاًل  -6 

 حرق العقد في الخشب قبل دهانه. -أ

 الستخراج الصمغ الموجود في العقد، ولتثبيت العقدة في مكانها وعدم خروجها.

 دهان خامات تصنيع الحديد بالزيوت، أو الشحوم، بعد صناعتها. -ب

 ال تصدأ عند تخزينها.كيل

 استعمال ورق الحف قبل عملية دهان مشغولة خشبية أو معدنية. -ج

 لتنعيم األسطح المراد دهانها.

 اذكر نوع الدهان المناسب لألسطح اآلتية: -7

 سطح خشبية: دهانات زيتيه، كماليكا، لكر، ورنيش.أ -أ

 سمنتية: دهانات مائية.أسطح أ -ب

 يأتي:ما  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في -8

 :، هيتستعمل لفرش المعجون على السطح المراد طمسه بالمعجون  التي داةاأل( 1)

 المشحاف. ) ب (ورق الحف.                   -أ

 عجلة الدهان. -فرشاة الدهان.               د -ج

 :، هيأثناء الدهان في الدهان لتخفيف كثافته، وزيادة درجة سيولته، وتسهيل استعمالهب ت خَلط التيسوائل ال( 2)

 الدهانات المائية. -الدهانات الزيتية.              ب -أ

 المعاجين. -المذيبات.                       د )ج(

 :، هيتستعمل لفرش الدهان بدحرجتها على السطح المراد دهانهالتي داة األ( 3)

 فرشاة الدهان. -عجلة الدهان.                 ب ) أ(

 ورق الحف. -.                   دالمشحاف -ج
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تقيها من المؤثرات الجوية الخارجية، طبقة تلتصق بها، ، مغطاة ب( خليط من مواد كيميائية تطلى بها األسطح4)
 مطلوب:اللون منحها الوت

 عجلة الدهان. -المذيب.                                  ب -أ

 الدهان.) د(المعجونة.                                  -ج
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 .المعتمد على األداء ستراتيجية التقويم:إ -

 أداة التقويم: سلم تقدير.  -

  أثناء تنفيذ دهان مشغولة خشبية.في الموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة 

 

ا(: 3(: جيد  )2.  )حاجة إلى تحسينفي (: 1)  (: ممتاز4. )جيد جد 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 

  .1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة.    

  .2 يجهز المواد واألدوات الالزمة للعمل.    

 اهوائي   ايفرد المعجونة على سطح الخشب بالمشحاف، ويستخدم تيار      
 لتجفيفها.

3.  

  .4 ناعم. م المشغولة الخشبية بورق حف ٍ نع   وي   ف  يح      

 هخلط، و %25-20دهان األساس بتخفيفه بمذيب مناسب بنسبة يجهز     
 ا خشبية أو معدنية.عص  وساطة ب اجيد  

5.  

يدهن المشغولة الخشبية بدهان األساس بفرشاة، مع تجفيفها بتيار هوائي     
 ساخن.

6.  

 هخلط، و %25-20حضر الدهان الزيتي بتخفيفه بمذيب مناسب بنسبة ي    
 معدنية. ا خشبية أوبوساطة عص   اجيد  

7.  

  .8 يدهن سطح المشغولة الخشبية بالدهان الزيتي المخفف بالفرشاة.    
  .9 .تمام اا عن الغبار لتجف ينقل المشغولة إلى مكان نظيف بعيد      

  .10 دها إلى مكانها المخصص.يينظف األدوات ويع    
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 ستراتيجية التقويم: المعتمد على األداء. إ -

 أداة التقويم: سلم تقدير.  -

 أثناء تنفيذ دهان مشغولة معدنية. في الموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة 

 

 (: ممتاز.4. )اجد   (: جيد3(: جيد  )2.  )حاجة إلى تحسينفي (: 1)

 

 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 

  .1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة.    

  .2 يجهز المواد واألدوات الالزمة للعمل.    

ينعم سطح قطعة الصاج بورق الحف، ويمسحها بقطعة قماش جافة     
 إلزالة بقايا الحف.

3.  

 هخلطو  ،%25-20يجهز دهان األساس بتخفيفه بمذيب مناسب بنسبة     
 ا خشبية أو معدنية.بوساطة عص   اجيد  

4.  

تجفيفها ثم  األساس بفرشاة،يدهن سطح قطعة صاج الحديد بدهان     
 بوساطة تيار هوائي ساخن.

5.  

 ،%25-20حضر الدهان الزيتي بتخفيفه بمذيب مناسب بنسبة ي    
 ا خشبية أو معدنية.بوساطة عص   اجيد   هخلطو 

6.  

  .7 يدهن سطح قطعة صاج الحديد بالدهان الزيتي المخفف بالفرشاة.    

  .8 المخصص.دها إلى مكانها يينظف األدوات ويع    
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  العناية بالمالبس: الحادية عشرة الوحدة 

 نحصتاعدد الحصص:            األول: دالالت الرقاع المثبتة داخل المالبسالدرس 

:النتاجات الخاصة  

 يتعرف البطاقات الملصقة بقطعة المالبس. -
 يفسر دالالت الرقاع المثبتة على المالبس.  -
 التعليمات المكتوبة على الرقاع عند العناية بالمالبس. التزاميدرك أهمية  -
 يقدر أهمية الرقاع المثبتة على المالبس في الحفاظ على قطعة المالبس. -

 المفاهيم والمصطلحات: 

الرقاع المثبتة على المالبس، التنظيف الجاف، المبيضات، المحاليل المنظفة، المجفف، زيت 
 التربنتين.  

 

 السالمة العامة:تعليمات الصحة و 

 لحفاظ على قطعة المالبس.خدام المواد واألدوات المستخدمة في االتعامل اآلمن عند است -
 البس.الم على رشادات والرموز وداللتها للحفاظقراءة اإل -
إزالة بقع الدهان والدهون عن قطع في استنشاق المشتقات النفطية المستخدمة تجنب  -

 المالبس.
 

دارة الصف  :استراتيجيات التدريس وا 

 :استراتيجية التدريس المباشر )العرض التوضيحي، أسئلة وأجوبة(

 توضيح أهمية الحفاظ على المالبس وجماليتها.عبر يمهد المعلم للدرس  -1
 مثبتة على قطعة مالبس. االمعلم على الطلبة رقاع  يعرض  -2
 على الطلبة. اآلتية يطرح المعلم األسئلة -3

هل شاهدت من قبل مثل البطاقة على مالبسك؟ ما الغاية من وجود هذه البطاقة؟ ماذا 
 على البطاقة؟ ه البطاقة؟ ما أهمية هذه المعلوماتتشاهد في هذ

 .السبورةاإلجابات الصحيحة، ويلخصها، ويكتبها على  ان  بي   م  المعلم إجابات الطلبة،  يستقبل -4

 :التعلم الجماعي التعاوني(التعلم الجماعي ) ستراتيجيةإ
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 لكل مجموعة. امجموعات، ويعين مقرر   يقسم المعلم الطلبة -1
 يوزع المعلم على كل مجموعة رقاع مالبس قديمة. -2
 المجموعات بيان دالالت الرموز الموجودة على الرقاع. يطلب إلى -3
بقية المجموعات، ثم ينظم نقاش  جموعة ما توصلت إليه مجموعته علىيعرض مقرر كل م -4

 عليها. بناء 
 .السبورةيلخص المعلم ما توصل إليه الطلبة، ثم يكتبه على  -5
ا بالكتاب ين  ستعم  دالالت الرموز الموجودة على رقاع المالبس  في يناقش المعلم الطلبة -6

 المدرسي. 

 :ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )التدريب(إ

 (.1-11النشاط ) يطلب المعلم إلى الطلبة إجابة أسئلة -1
 يتابع المعلم عمل الطلبة، ويقدم التغذية الراجعة لها. -2
 م المعلم أداء الطلبة. يقو   -3

 

 

 

 

 

 

 

 إجابات األسئلة الواردة في المحتوى 
 قضية للمناقشة  
المختلفة،  ثبتة على قطع المالبسمأهم البيانات الممكن وضعها على البطاقة ال فيتناقش مع زمالئك 

 اعرض ما توصلت إليه على معلمك، ثم احفظه في ملفك.
 البيانات الممكن وضعها على البطاقة المثبتة على قطع المالبس:أهم 

 نوع الخام -

 أين صنعت؟ -

 .رشادات تتعلق بالعناية بالمالبسإ -

 استعمال المبيضات(.و التجفيف، و التنظيف الجاف، و الغسيل، و الكي،  :رموز تتعلق بالعناية بالمالبس

  إضافيةمعلومات 
 :على المالبس من الغسيل المتكرر ةحافظالم يةكيف

 .على غلق السحابات وفتح األزرار قبل الغسل احرص -1

 .ب المالبس الملونة قبل الغسلقل    -2

 ة.الخامو فصل المالبس بحسب اللون ا -3

 .استخدام مسحوق الغسيلاقتصد في  -4

  س.اعتمد دورة الغسيل الخفيفة وتقليل كمية المالب -5

 ال تثبت البقع.لكيحدوثها، وقبل غسل المالبس لحظة ل البقع أز  -6
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 دالالت الرموز(  1-11نشاط )

 ( على الرموز اآلتية: xمجموعتك في الصف، اكتب داللة ما تشير إليه اإلشارة )فراد أبالتعاون مع 

 اجاف   تنظيف ا تنظف   

 ستخدم الكلورال ت 

 ف  ال تجف   

 و  القطعةكتال  
 
 

 أخطاء شائعة
 ما يضر قطع المالبس.ت الرقاع المثبتة على المالبس، عدم االكتراث بدالال -
 يضر قطع المالبس.ف ،ذات الجودة المنخفضةاستخدام مواد تنظيف  -

 

 :لتكامل األفقيا
 :الرأسيالتكامل 

 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، طرائق العناية بالمالبس الشخصية.
 .السادس، اختيار المالبس المناسبةكتاب التربية المهنية، الصف 

 

 مصادر التعلم
 للمعلم:
 .المالبس داخل المثبتة الرقاع دالالت ةعرفصناعة المالبس لملعاملين في قطاع استضافة أحد ا -

 :للطالب 
 .المالبس داخل المثبتة الرقاع دالالت ةعرفمصانع صناعة األلبسة المحلية لم زيارة أحد -
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 ورقة عمل
 دالالت الرقاع المثبتة داخل المالبس

 
ا، شاهد بطاقة ا كبير  اهتمام   مالبسه يوليو أحمد طالب في الصف الثامن يهتم بمظهره الشخصي، 

الرموز الموجودة على هذه البطاقة. بناء على  هما تعنيع للصقة داخل قميصه الخاص، وتساءم
الحفاظ على قطعة  مثبتة داخل المالبس، ساعد أحمد علىموضوع دالالت الرقاع ال دراستك
 مالبسه.

 
 

 
 

 4 3 2 1 
 
 

1- ...................................... .................. 
 
2- . ........................................................ 

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

 
4- . .......................................................... 
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 إجابات أسئلة الدرس

 الرقاع في بعض المالبس؟داخل    ماذا تعني الرموز              -1

 .باستخدام المنظفات جميعهاتنظيف جاف       

 ع استخدام التنظيف المنزلي.منَ ي       

 ما الهدف من تثبيت الرقاع على قطع المالبس؟ -2
 المتعلقة بالعناية بالمالبس. لتسهيل قراءة المعلومات

 الدالة على كل مما يأتي: ارسم اإلشارات -3
ا بدرجة ا أو آلي  غسل قطعة المالبس يدوي   - أ

 ( س.60حرارة )
  

 الكي بمكواة منخفضة الحرارة.-ب
 
  
 .عدم استعمال المبيضات -ج
 
  
 نشر قطعة المالبس دون عصر. -د
 
 

 

 .ةالتنظيف الجاف بالكحول الطبي -ه
 
  

 الرقعة؟ وكيف نعتني بهذه القطعة؟ما نوع القماش الذي تدل عليه هذه  -4
 نوع القماش: الصوف

ة، درجة حرارة متوسطب يهاکس، و  40درجة حرارة  ىأو بالغسالة عل وي ادي هانعتني بهذه القطعة بغسل
واستخدام  ،اتسمح باستخدام المنظفيجاف، و الف يتنظأو الل، يضات في الغسيوعدم استعمال المب

 ، ويمنع التجفيف.3قم صنارة ر 

A

a 

P 

A

a 

P 
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 التقويم وأدواته ستراتيجياتإ

 .ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداءإ -

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي -

 :تقويم أداء الطلبة )دالالت الرقاع المثبتة داخل المالبس( الموقف التقويمي 

 

 .(: ممتاز4)  اجد   (: جيد3(: جيد  )2) حاجة إلى تحسينفي (: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 على المالبس.يوضح مفهوم الرقاع المثبتة     
  .2 على البطاقة المثبتة على قطع المالبس.وجودة الم يعدد المعلومات    
  .3 المثبتة على قطعة المالبس.رقعة المعلومات يبين أهمية وجود     
  .4 يدرك دالالت الرموز الموجودة على الرقاع المثبتة داخل المالبس.    
  .5 يراعي نوع النسيج في غسل المالبس.    
يراعي متطلبات الصحة والسالمة عند استخدام زيت التربنتين أو البنزين     

 عند إزالة الدهان والدهون عن المالبس. 
6.  
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 الوحدة الحادية عشرة: العناية بالمالبس 

 حصتانعدد الحصص:         (1إزالة البقع عن المالبس ) :الدرس الثاني 

 النتاجات الخاصة

 يتعرف مفهوم بقعة المالبس. -

 يميز بين أنواع مصادر البقع على المالبس. -

 يحدد القواعد العامة إلزالة البقع عن المالبس. -

 مة في إزالة البقع عن المالبس.خديذكر بعض المواد المست -

 إزالة البقع عن المالبس في المحافظة عليها وعلى مظهرها الجمالي.يقدر أهمية  -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 ة في إزالة البقع.مخدبقع غير العضوية، المواد المستبقع المالبس، البقع العضوية، ال
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 الحذر عند استعمال المواد المستخدمة في إزالة البقع.توخي  -
 ة في إزالة البقع عن أيدي األطفال.مخدإبعاد المواد المست -
 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 )أسئلة وأجوبة، حوار ومناقشة(  شرستراتيجية التدريس المباإ

 تي:يمهد المعلم للدرس بطرح السؤال اآل -1
  ؟ طعامال من شيءعلى مالبسك  تساقطن أهل سبق 
 إلجابات الطلبة.االستماع  -2
  :اآلتيةتوجيه األسئلة عبر البدء بحلقة األسئلة  -3
 بقعة المالبس؟ مفهوم ماذا تعرف عن -
 هذه البقع؟ ما سبب -
 ؟مالبسك عندما تتسخ تتصرف لدتكاكانت و  كيف -
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 وذهبت به المدرسة واتسخ ببقعة بالحبر؟ اجديد   ال باس  هل لبست  -
 القهوة؟ سهانسكبت على مالبإذا والدك  كيف يتصرف -
 صعبة اإلزالة؟و  سهلة اإلزالة هل هناك بقع -
 إزاء تلك البقع؟ التصرف المناسبماذا  -
 قواعد إزالة هذه البقع؟ ما -
 .االستماع إلجابات الطلبة -4
 .السبورةتلخيص اإلجابات الصحيحة، وتدوينها على  -5

 ستراتيجية التعلم التعاوني )التعلم الجماعي التعاوني( إ

أنواع البقع والمواد كل مجموعة الرجوع إلى الجدول  إلىأربعة مجموعات يطلب تقسيم الطلبة  -
كما ا ص  لخَّ م  كتب كل مجموعة تف ثم إعداد ملخص، ،، لقراءة الجدولة في إزالتهاالمستخدم

 :يأتي

 عن بقع الزيوت والدهون، والدم.األولى: 

 الثانية: عن بقع الشاي والقهوة، والصدأ.

 الجاف.الثالثة: عن بقع الحبر السائل، والحبر 

 عرق الجسم. وألبان أو العلكة، عن األالرابعة: 

 بقية المجموعات. علىتتوصل إليه مجموعته من نتائج عرض مقرر كل مجموعة ما -
ل مجموعة المعلومات ، ثم تكتب كالسبورةالنتائج، ورسم الجدول على  الزمالء في مناقشة -

 ليها.إالتي توصلت 
 العمل()أوراق  ستراتيجية التدريس المباشرإ

 مجموعات، ثم تعين مقرر لكل مجموعة. تقسيم الطلبة -
الرجوع إلى مصادر معرفية متاحة ومتنوعة، لذكر أنواع أخرى من البقع لم ترد تكليف الطلبة  -

 .أنواع البقع وطرائق إزالتها في الدرس الخاصة بالنشاط
 الطلبة تصنيف هذه البقع إلى بقع عضوية وبقع غير عضوية. إلىيطلب  -
ه بإشراف ئليها المجموعة على زمالإمقرر كل مجموعة المعلومات التي توصلت  عرضي -

 المعلم.
 .السبورةالمعلومات، وكتابتها على  في مناقشةال -
 تقويم المعلم أداء الطلبة. -
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 مصادر التعلم
 :للمعلم
 .المالبس داخل المثبتة حضار نماذج من المالبس للتعرف على أهم الرقاعإ -
 :للطالب
 إلزالة البقع والتعامل معها. فيديوهات تعليميةمشاهدة  -

 

  

 معلومات إضافية 
ما مواد طبيعية مثل عصير الليمون، و إما  ة في إزالة البقع عن المالبسمخدمستالمواد ال - ا 

 مثل بودرة األطفال.صناعية 
ألن عدم التعامل الصحيح مع بقع  ؛الكافية للتعامل مع بقع المالبس امتالك المعرفة والخبرة -

 قطعة المالبس.تلف المالبس قد ي

 أخطاء شائعة
 دون معرفة نوع البقعة والمزيل المناسب لها. التعامل مع البقع بإضافة الماء وفركها -
تسخ المالبس الملونة أو البيضاء بالبقع فت، نفسها والملونة بالطريقةمعاملة المالبس البيضاء  -

 .اثرها دائم  يبقى أو 

   :التكامل األفقي
  :التكامل الرأسي

 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، العناية بالمالبس الشخصية. -
 كتاب التربية المهنية، الصف الخامس، العناية بالمالبس. -
 المهنية، الصف السادس، اختيار المالبس.كتاب التربية  -
 ين باألقمشة.يكتاب التربية المهنية، الصف التاسع، التز  -
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 عملورقة 
 العناية بالمالبس )إزالة البقع عن المالبس(

 تي بالمعلومات المطلوبة:الجدول اآل ، امألبالرجوع إلى المصادر المعرفية المتاحة -
 .زالت   قع لم ترد في الدرس، وبين كيفا أخرى من الباذكر أنواع   -
 صنف البقع إلى بقع عضوية، وبقع غير عضوية. -
 

 (غير عضوية ) (عضوية ) تنظيف البقعةق ائطر  نوع البقعة الرقم

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
من  هفر لديا، أو مشاهدة فيديوهات، أو االستعانة بما يتو إنترنتيمكن للطالب الرجوع إلى مواقع  -

 ت صادرة عن شركات المالبس.معلومات لها صلة بواقع حياته، أو نشرا
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 الحادية عشرة: العناية بالمالبسالوحدة  

 حصتان عدد الحصص:                        (2إزالة البقع عن المالبس ): الدرس الثاني 

 النتاجات الخاصة

 زالتها. إالضرورية للتعامل مع البقع قبل  يوضح بعض اإلرشادات -
 يزيل بعض أنواع البقع عن المالبس والمنسوجات بطريقة صحيحة. -
 منه.آق ائالمواد الخاصة بإزالة البقع بطر يستخدم  -
 يقدر أهمية المحافظة على المالبس نظيفة ومرتبة في حياتنا اليومية. -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 مة في إزالة البقع. خدإزالة البقع، المواد المست
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 .بها عدم العبثو  الحذر عند استعمال المواد الخاصة بإزالة البقعتوخي  -
 السالمة العامة عند إزالة البقع.التزام إجراءات الصحة و  -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 (النشاط )التدريب عبرالتعلم  ستراتيجيةإ

، ثم إزالة بقع زيت الطهو النباتي عن المالبستمرين رض المعلم النتاج الخاص بتنفيذ ع -
 بالتمرين.عرض المعلومات النظرية المتعلقة 

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين. –بالتعاون مع الطلبة  -تجهيز المعلم -
 الطلبة لتنفيذ التمرين.  علىعمل الالمعلم عرض ي -
 مجموعات. الطلبة قسيمت -
 إجراءات الصحة والسالمة العامة.ملتزمين نفيذ التمرين كما هو محدد، تتكليف الطلبة  -
 أثناء تنفيذ التمرين وتقديم اإلرشادات الضرورية لهم. فيالمجموعات  المعلم متابعة -
بقعة زيت الطهو النباتي عنها على المجموعات  أزيلتتعرض المجموعات قطع القماش التي  -

 األخرى. 
 تقويم المعلم أداء الطلبة.  -
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 (النشاط )التدريب عبرالتعلم  ستراتيجيةإ

، ثم عرض حبر سائل عن المالبسإزالة بقع تمرين رض المعلم النتاج الخاص بتنفيذ ع -
 المعلومات النظرية المتعلقة بالتمرين.

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين. –بالتعاون مع الطلبة  -تجهيز المعلم -
 مجموعات جديدة. الطلبةقسيم إعادة ت -
تكليف أفراد المجموعات تنفيذ التمرين ضمن التسلسل الموضح في الكتاب المدرسي بإشراف  -

 معلم. ال
 الصحة والسالمة العامة. إجراءاتملتزمين شراف المعلم مباشرة إبتنفيذ التمرين  -
 أثناء تنفيذ التمرين وتقديم اإلرشادات الضرورية لهم. في متابعة المجموعات -
بقعة الحبر السائل عنها على المجموعات أزيلت تعرض المجموعات قطع القماش التي  -

  .األخرى 
 تقويم المعلم أداء الطلبة.  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معلومات إضافية 
، عدة قائر ي مكن إزالة بعض أنواع البقع بم زيالت البقع الم خصصة للغسيل، التي ي مكن استخدامها بط

، البودرة إما بفركها باليد، أو باإلسفنجة، أو الفرشاة الم خصصة، منها: الم زيالت السائلة، ومساحيق
فر ا، كما تتو صديقة للبيئة، وهنالك بعض أنواع المزيالت البخاخ خاصبعلى البقعة  وأخرى ت رش  

 لتزمينم   ،بعض الم زيالت بناء  على نوع القماش الم لط خ بالبقع، كمزيالت بقع الصوف مثال  
ناته قبل استخدامه. المكتوبةاإلرشادات    على الم نتج ومعرفة مكو 

 

 أخطاء شائعة
 المناسب إلزالة البقع. غير المزيلاستعمال  -
 على المالبس. ةدائمالترك البقع ما ي ،الخلط بين أنواع البقع -
 ل المالبس قبل إزالة البقعة عنها. غس -
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 مصادر التعلم
 :للمعلم
 م.2014بكري، أسس العناية بالمالبس والمفروشات، عالم الكتب، المنال  -
 :للطالب
 .البقع والتعامل معها إلزالةفيديوهات تعليمية مشاهدة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :التكامل األفقي
 : التكامل الرأسي

 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، العناية بالمالبس الشخصية. -
 الخامس، العناية بالمالبس.كتاب التربية المهنية، الصف  -
 كتاب التربية المهنية، الصف السادس، اختيار المالبس. -
 ن باألقمشة.يكتاب التربية المهنية، الصف التاسع، التزي -
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 ورقة عمل
 إزالة البقع عن المالبس(العناية بالمالبس )

 
 مالبس.البقع كيفية إزالة خمسة أسطر عن  فيتحدث  -
 

 ()موقف حياتيّ 
 

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

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

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

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

 
 
 ك بإشراف المعلم.ئثم اعرض ما توصلت إليه على زمال -
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 إجابات أسئلة الدرس

 .(المالبس)وضح مفهوم بقعة  -1

 .هالونم غي  رة ا، ه  فيها تشو   ةثد  ح  م  لتصق على جزء من سطح المنسوجة، هي تلك المادة التي ت

ا بم   ،عدد مصادر البقع التي تظهر على المالبس -2 د   كل منها.مثال على ستشه 

 بقع عضوية، وتنقسم إلى: -أ

 بقع حيوانية، مثل بقع الدم. -2بقع نباتية، مثل بقع الفاكهة.         -1

 بقع غير عضوية، مثل الصدأ والحبر. -ب

 إزالة البقع عن المالبس:في مة خدما المواد المست -3

 الجليسرين. :بقع القهوة القديمة

 .اساخن   مل ماء   25 مقدارهابرين بالماء، أو ملعقة من الخل أس يإذابة حبتَ  :بقع عرق الجسم 

 ثم الغسيل.  ةالكحول الطبي :بقع الحبر الجاف 

 علل ما يأتي: -4

 زيت التربتين في إزالة بقع الدهان عن الحرير. مخدااست تجنب -أ

 ألن زيت التربتين يتلف أنسجة الحرير الرقيقة.

 .هاقبل إزالة البقع عن المالبس كيتجنب  -ب

 ثبت البقع على المالبس باستثناء بقع الشمع واللبان.يا الكي غالب   ألن

 الماء البارد في إزالة بقع الدم الحديثة عن المالبس.   مخدااست -ج

 ل بقع الدم الحديثة عن المالبس، والماء الساخن يثبتها.يألن الماء البارد يز 

 في ما يأتي: غير الصحيحة )ال( إزاء العبارة وأالعبارة الصحيحة،  )نعم( إزاءبـأجب  -5

 )نعم( .هانعن المالبس هي تمرير قطعة ثلج عحدى خطوات إزالة قطعة اللبان إ -أ

 )ال( .يكون اتجاه إزالة البقع عن المالبس من الداخل إلى الخارج -ب

 )نعم( .من األمثلة على البقع غير العضوية الصدأ والحبر -ج
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 ا من القواعد الواجب مراعاتها عند إزالة البقع عن المالبس.  اذكر خمس   -6

 تحديد نوع البقعة قبل إزالتها. -1

 إزالة البقعة فور حدوثها وقبل غسلها. -2

 يفضل استعمال ماء مغلي ومبرد لتجنب الترسبات التي تتشكل على المالبس. -3

 األقوى مع مراعاة تجربتها على أجزاء القماش الداخلية.، ثم استعمال المواد ضعيفة التأثير أوال   -4

 يكون اتجاه إزالة البقع من الخارج إلى الداخل للحد من انتشارها. -5
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

  .ستراتيجية التقويم: المالحظةإ -

 أداة التقويم: قائمة الرصد. -

  أنواع البقع وطرائق نشاط ثناء إجابة ورقة العمل الخاصة بأفي الموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة
 .إزالتها

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال
  .1 يرجع إلى مصادر معرفية متاحة ومتنوعة.  
  .2 ا من البقع غير واردة في الدرس.يذكر أنواع    
  .3 ها.عبر قة التي يمكن إزالة البقع يحدد الطري  
  .4 يصنف البقع إلى بقع عضوية، وبقع غير عضوية.  
  .5 ليه من معلومات.إما يتوصل  يقدم تغذية راجعة إلى معلمه في  
  .6 ه.ئمالليها على ز إيعرض المعلومات التي توصل   
  .7 إرشادات المعلم. لتزمي  

 

    (0(   ال: )1نعم: )      
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 ستراتيجية التقويم: التقويم  المعتمد على األداء. إ -

 أداة التقويم: سلم تقدير.  -

 المالبسعن  النباتي طهوالتمرين إزالة بقعة زيت أثناء تنفيذ  في الموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة. 

 

ا(: 3(: جيد  )2.  )حاجة إلى تحسينفي (: 1)  (: ممتاز.4. )جيد جد 

 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 

  .1 متطلبات الصحة والسالمة العامة الواجب اتباعها. يراعي    

  .2 يجهز المواد واألدوات الالزمة بإشراف المعلم.    

  .3 يضع نقطة من زيت الطهو على قطعة قماش.    

  .4 بودرة األطفال فوق البقعة. بيزيل بقعة الزيت عن قطعة القماش     

  .5 وضع فوطة تحت بقعة الزيت المتصاصها.    

  .6 يضع سائل تنظيف في عاء فيه ماء ساخن.    

  .7 تزول بقعة الزيت.إلى أن ا يغسل القطعة جيد      

  .8 يشطف قطعة القماش بماء فاتر ثم يتركها لتجف.    

  .9 يالحظ زوال بقعة الزيت عن قطعة القماش.    
  .10 ينظف األدوات ويعيدها إلى أماكنها المخصصة.    
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 ستراتيجية التقويم: التقويم  المعتمد على األداء. إ -

 أداة التقويم: سلم تقدير.  -

  المالبستمرين إزالة بقعة حبر سائل عن أثناء تنفيذ في الموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة. 

 

ا(: 3(: جيد  )2.  )حاجة إلى تحسينفي (: 1)  .(: ممتاز4. )جيد جد 

 

 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 

  .1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة الواجب اتباعها.    

  .2 يجهز المواد واألدوات الالزمة بإشراف المعلم.    

  .3 يضع على القطعة القطنية نقط حبر سائل.    

سفل القطعة القطنية أئف المطبخ أو قطعة نظيفة )فوطة( يضع لفا    
 المتصاص الحبر السائل ثم يضع ملح الليمون فوق البقعة ويتركها ساعة. 

4.  

  .5 يضع سائل تنظيف في عاء فيه ماء دافئ.    

  .6 ا بالماء الدافئ.يفرك القطعة جيد      

  .7 ا.يتأكد من زوال بقعة الحبر ثم جفاف القطعة جيد      

  .8 لتظهر نظيفة.يغسل القطعة بالغسالة ثم يخرجها     
  .9 يعيد األدوات إلى أماكنها المخصصة.    
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 الوحدة الثانية عشرة: أشغال الصوف  

 حصتانعدد الحصص:                                        المشغوالت الصوفية :الدرس األول

 الخاصةالنتاجات 

 .هخصائصو ه يذكر مصادر ، و يتعرف مفهوم الصوف -
 الحصول على الصوف.عبرها يحدد الخطوات التي يتم  -
 يسمي بعض المواد واألدوات اليدوية المستخدمة في حياكة الصوف. -
 خيوط الصوف.با ينسج بساط   -
 إبراز الجانب التراثي في المملكة األردنية الهاشمية. ييقدر أهمية حياكة المشغوالت الصوفية ف -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 الصوف، األلياف، الحياكة، السنارة، التصنيف، التجليس، الغزل، النول، خيوط السداة، خيوط اللحمة.
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 .وجزه الحذر عند استعمال أدوات قص الصوف -
 استعمال المقصات واإلبر.الحذر عند  -
 عداد والنسج.أثناء اإل في من الزغب المتصاعد من الصوفتوخي الحذر  -
 مراعاة الجلوس السليم عند إعداد مشغوالت صوفية. -
 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 عرض توضيحي، أوراق عمل( )حوار ومناقشة، التدريس المباشرستراتيجية إ

 تي:طرح السؤال اآلعبر يمهد المعلم للدرس  -
 ها في حياتك اليوميةمخدبعض المنتوجات الصوفية التي تست ذكر أسماءا. 
 االستماع إلجابات الطلبة. -
حلقة حوار ومناقشة تتضمن تعريف مفهوم الصوف، وبيان مصادره، وخصائصه، وكيفية  -

 الحصول علية.
 راء الطلبة، وتبادل المعلومات معهم.االستماع آل -
 رات الطلبة ومالحظاتهم.استفسا إجابة -
 تقديم التغذية الراجعة للطلبة. -
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 عرض بعض المواد واألدوات المستخدمة في أشغال الصوف والحياكة. -
 أسئلة الطلبة ومالحظاتهم. بةإجا -
 .تهاإجاب، على الطلبة وتكليفهم أدوات الحياكةتوزيع ورقة العمل الخاصة بالنشاط  -
 .السبورةعرض المعلومات والنتائج وكتابتها على  -

 النشاط )التدريب(عبر التعلم ستراتيجية إ

، ثم عرض نسج بساط من خيوط الصوفعرض المعلم النتاج الخاص بتنفيذ التمرين  -
 المعلومات النظرية المتعلقة بالتمرين.

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين. -المعلم بالتعاون مع الطلبة -تجهيز -
 مجموعات. الطلبة قسيمت -
 ا لخطوات تنفيذ التمرين.ا عملي  المعلم عرض   تقديم -
الكتاب المدرسي، وبإشراف في حسب ما هو موضح بتكليف أفراد المجموعات تنفيذ التمرين  -

 المعلم.
 عمل المجموعات وتقديم التغذية الراجعة. المعلم متابعة -
 ج النهائي لعمل المجموعات.عرض المنت -
 تقويم المعلم أداء الطلبة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات إضافية 
 ي:أتلى األشغال اليدوية الصوفية ما يمن األمثلة ع

ا، وت صنع عن طريق وضع سلة والبدء  - سلة الصوف: يعد  صنع هذه السلة صعب ا وفريد 
 بالحياكة حولها، وعند إتمام الحياكة ت سحب السلة لتصبح سلة الصوف جاهزة.

فيها ي حاك ؛ جهد كبيرإلى كيس مصنوع من الصوف وال تحتاج وهي حقيبة الصوف:  -
ا على  واتباع طريقة تقاطع الخيوط مختلفة،  ألوانحقيبة، ويمكن استخدام  صورةالصوف جيد 

 .الصوفية

 أخطاء شائعة
 عدم القدرة على التميز بين بعض المصطلحات المستخدمة في أشغال الصوف والحياكة.  -
 نارة غير متوافقة مع حجم الخيط.صالعمل ب -
  استعمال ألوان خيوط مختلفة ذات أوزان متباينة. -
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 :  التكامل األفقي
  :التكامل الرأسي

 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، العناية بالمالبس الشخصية. -
 كتاب التربية المهنية، الصف الخامس، العناية بالمالبس. -
 كتاب التربية المهنية، الصف السادس، أشغال اإلبرة. -
 التربية المهنية، الصف التاسع، التزيين باألقمشة، الترقيع وإلبليك.كتاب  -
 كتاب التربية المهنية، الصف العاشر، المهن. -

 

 مصادر التعلم
 :للمعلم
جين بول، غرزة بغرزة، دليل المبتدئات ألشغال اإلبرة وفنون الحياكة، دار نهضة مصر  -

 م.2013للطباعة والنشر، 
 :للطالب
 الصوف والحياكة، مشاهدة فيديوهات تعليم أشغال الصوف والحياكة.زيارة بعض مشاغل  -
 االقتصاد المنزلي، الصف الحادي عشر.فرع  إنتاج المالبس،كتاب  -
 االقتصاد المنزلي، الصف الثاني عشر.فرع إنتاج المالبس، كتاب  -
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 ورقة عمل
 )المشغوالت الصوفية( أشغال الصوف

ية، واجمع الصور بحث عن أدوات الحياكة اليدو ا المتوافرة لديك،بالرجوع إلى مصادر المعرفة  -
 اآلتي:لصقها في الجدول إالخاصة بها، ثم 

 صورة األداة استعماالتها اسم األداة الرقم
    
    
    
    
    
    
    
 

 ك بإشراف معلمك.ئاعرض ما توصلت إليه على زمال -
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 إجابات أسئلة الدرس

 المصطلحات اآلتية: عرف -1

لياف تنمو على جلودها، أغنام وحيوانات أخرى، ويتكون من الصوف: هو الغطاء الطبيعي ألجسام األ -أ
 وتحمي أجسامها من العوامل الخارجية، وتحافظ على درجة حرارتها.

 ا.لي  آا أو يدوي   خيوطالش منسوجة مع بعضها باقمالحياكة: هي عملية وصل قطع  -ب

محاولة  رات عندي  عَ وأقمشة، ويمكن رؤية هذه الش   ال خيوط  رات الرفيعة التي تشك  ي  عَ األلياف: هي تلك الش   -ج
 وفكه في االتجاه المعاكس لبرم الخيط.  سحب خيط ما من قطعة نسيج

 .الصوفيغطي أجسامها ثالثة حيوانات  اذكر -2

 غنم الضأن، حيوان الالما، ماعز األنجورا.

 ثالثة من خصائص الصوف.عدد  -3

 في صناعة المالبس والسجاد. مخدَ ستلذلك ي   ،متانة أنسجته -أ

 ما يحافظ على جماله ورونقه.مقاومته لالنكماش،  -ب

 سهولة تنظيفه. -ج

 في الحياكة اليدوية للمنسوجات الصوفية. مخد  ستعدد خمس أدوات ت   -4

 النول. -5 .المقصات -4أسياخ حياكة الصوف،  -3 .نارةصال -2اإلبرة.   -1

 ؟لنسيجاصوف كيف نحصل على  -5

 عن جسم الحيوان. الصوف جز -أ

 حسب الغرض المطلوب.بتصنيف نوع الصوف  -ب

 تنظيف الصوف إلزالة األوساخ والعرق والمواد الدهنية عنه. -ج

 باتجاه واحد.رات عن بعضها ثم ترتيبها ي  عَ تجليس الصوف لتفريق الش   -د

بقاء الش  ي  عَ زالة الش  إلصوف تمشيط ال -ه  رات الطويلة.ي  عَ رات القصيرة وا 
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 ا.يدوي   اخيوط   وتشكيلها راتي  عَ ل الش  ز  غَ  -و

 ا منها.، اذكر ثالث  خصائص عدة المالبس الصوفية فيلصوف ل -6

 لالنكماش. تهمقاوم -أ 
 عازلة للبرودة والحرارة. -ب 
 سهلة التنظيف. -ج 
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

   .ستراتيجية التقويم: المالحظةإ -

 أداة التقويم: قائمة رصد.  -

 تعبئة ورقة العمل بالمعلومات أدوات الحياكةأثناء حل النشاط  في الموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة ،
 المطلوبة.

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال
  .1 معرفيه متاحة متعددة عن المعلومات المطلوبة.يبحث في مصادر   
رد في لم تة في أشغال الصوف والحياكة مخدمن األدوات المست ايذكر عدد    

 الدرس.
2.  

  .3 يذكر استعماالت كل أداة.  
  .4 ا لكل أداة.يجمع صور    
  .5 الجدول بالمعلومات حسب التسلسل المطلوب. يمأل  
  .6 ه.ئالمعلومات على زماليعرض   
  .7 المعلم. يستجيب لتعليمات  

 

 (0(   ال: )1نعم: )       
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداء. إ -

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي.  -

 أثناء تنفيذ التمرين، نسج بساط من خيوط الصوف. في الموقف التقويمي: تقويم أداء الطلبة 

ا(: 3: جيد  )(2.  )حاجة إلى تحسينفي (: 1)  .(: ممتاز4. )جيد جد 

  

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 إجراءات الصحة والسالمة العامة.يلتزم     
  .2 يجهز المواد واألدوات بإشراف المعلم.    
  .3 سم على قطعة كرتون مقوى.40×سم20يرسم المستطيل أبعاده     
لكرتون بقلم لمسافات متساوية على الطرفين المتقابلين و ا ذات أطوال يحدد خطوط      

 الرصاص والمسطرة خارج حدود المستطيل.
4.  

  .5 طراف الكرتون المقوى من طرفي المستطيل المتقابلين.أيقص األبعاد المحددة في     
  .6 .اهب يمرر خيوط الصوف إلى أول خانة مفتوحة في طرف الكرتون ويربطه    
رها ثم الخانة الثانية ايمرر الخيط المربوط إلى أول خانة في الطرف المقابل بجو     

 .جميعها المقابلة لها، حتى تكتمل الخانات
7.  

 اثم يمرر خيط   ،حد طرفي الكرتون أا على مجموعة الخيوط عند ا الصق  يثبت شريط      
 .هاإلبرة فوق الخيط الطولي ثم تحت يربتمر  ا،عرضي  مختلف لون بخر آ

8.  

 وبعد تنفيذ ،عكس الخيط الذي سبقه اعرضي   (خيط) سطر ر كليمر تيكرر العملية ب    
 مشط.بجمعها بشوكة طعام أو ي عدة، سطور

9.  

إلى الخطوط العرضية أو الطولية ويستمر حتى  األلوان مختلفة ايضيف خيوط      
 اكتمال المشغولة.

10.  

  .11 ينزع الالصق الورقي بعد اكتمال عملية نسج البساط، من أطراف النول الكرتوني.    
  .12 يعيد المواد واألدوات إلى أماكنها ويغسل يدية بالماء والصابون. و ينظف      
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 : البطاقة االئتمانية الثالثة عشر الوحدة 

 حصتان عدد الحصص:                                    االئتمانيةبطاقة لستعمال اااألول: الدرس 

 النتاجات الخاصة

 وبطاقة االئتمان.  ،يتعرف مفهومي االئتمان المصرفي -
 يحدد أطراف بطاقة االئتمان. -
 يميز بين أنواع بطاقات االئتمان. -
  .وسلبياتها يجابيات بطاقة االئتمانإيبين  -
 يستعمل بطاقة االئتمان. -
 .والمالية يقدر دور البطاقة االئتمانية في تسهيل المعامالت التجارية -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 ،بطاقات القيد االئتمانية ،جهاز الصراف اآللي ،بطاقة الصراف اآللي ،بطاقة االئتمان ،االئتمان المصرفي
 الفاتورة التجارية. ،الشيكات

 

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 األسئلة واألجوبة(: ،العرض التوضيحي) ستراتيجية التدريس المباشرإ

داللة هذه  في مناقشةال)المال عصب الحياة( و  السبورة:للدرس بكتابة العبارة اآلتية على  المعلم  دمهي -1
 العبارة مع الطلبة.

 .السبورةثم كتابة اإلجابات الصحيحة على  ،في إجاباتهم يناقش المعلم الطلبة  -2
ويطرح  ،ا ألنواع مختلفة من البطاقات االئتمانية على الطلبةو صور  أعرض المعلم بطاقة صراف ي -3

 سئلة اآلتية:األ
 ماذا نسمي هذه البطاقات؟ -
 سرتك مثل هذه البطاقات؟أأحد أفراد  ستخدمهل ي -

 .تعليمات الصحة والسالمة العامة

 الحرص على سرية التعامل مع بطاقات االئتمان. -
 شخص. أيَّ الئتمان أو البيانات الخاصة بها منح بطاقة ا تجنب -
 . أو فقدانها ضياع البطاقةعند  ،صدار البطاقة االئتمانيةإال مباشرة مع الجهة المسؤولة عن االتص -
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 ؟وما استعماالتها ؟ماذا تعرف عن هذه البطاقات -
 ما أهمية هذه البطاقات في الحياة اليومية؟ -

مفهوم إلى للتوصل  ،ون اإلجابات الصحيحة على السبورةيدو  ،في إجاباتهم الطلبةيناقش المعلم  -4
 البطاقة االئتمانية. 

 المناقشة(: ة التعلم التعاوني )ستراتيجيإ

 .لكل مجموعة ار  قر   م  يضع و مجموعات  الطلبة يقسم المعلم -1

 على المجموعات كما يأتي: اتمالمه المعلم وزعي -2

 المجموعة األولى: مناقشة أطراف بطاقة االئتمان.  

 المجموعة الثانية : مناقشة أنواع بطاقات االئتمان.     

 .مناقشة إيجابيات بطاقة االئتمان المجموعة الثالثة :     

 مناقشة سلبيات بطاقة االئتمان.  المجموعة الرابعة :      

 وكتابتها على السبورة. ،المجموعات األخرى  علىقرر كل مجموعة نتائج مجموعته يعرض م -3

 ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )العروض الشفوية(:إ

 نشاط شروط إصدار بطاقات االئتمان.تنفيذ الطلبة  المعلم فكلي -1

مام أليه إلوا الطلبة  قراءة  ما توص إلىثم يطلب  ،اد  رش  وم   ،اد  ساع  وم   ،اه  وج   جول المعلم بين الطلبة م  يت -2
                                                                          .   الزمالء في الصف

 
 ستراتيجية التعلم عن طريق النشاط )الزيارة الميدانية(:إ

قارئ البطاقة هاز لك جالتي تم ،المؤسسات أو المحال التجارية القريبة ىحدإالمعلم مع  نسقي -1
 لتنفيذ زيارة ميدانية لتدريب الطلبة على خطوات استعمال البطاقة اإللكترونية. ،اإللكترونية

 لكل مجموعة. امجموعات ويعين مقرر   يقسم المعلم الطلبة -2
 يوجه المعلم الطلبة ويقدم اإلرشادات والتعليمات التي يجب مراعاتها خالل الزيارة الميدانية. -3
استعمال  مع الشرح والتوضيح كما ورد في تمرين ،نيةخطوات استعمال البطاقة االئتما المعلم عرضي -4

 البطاقة االئتمانية.
 مجموعة إعادة تنفيذ التمرين. كل أفراد إلى المعلم طلبي -5
 المجموعات في أثناء العمل وتقديم التغذية الراجعة.المعلم  تابع ي -6
 أداء الطلبة. المعلم تقويم -7
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 .إجابات األسئلة الواردة في المحتوى 

 :ةلبطاقات االئتماني( ألوان ا1-13النشاط )

 
 ن داللة اللو

 
 لون البطاقة االئتمانية

 
 .من االئتمان انسبي   اا منخفض  لها حد  يعطي حام -
معظم العمالء عندما يتوافر الحد األدنى من  غالب اح منَ ي   -

 المتطلبات المطلوبة.
توفر لحاملها القدرة على الشراء من التجار والسحب النقدي  -

 من البنوك وأجهزة الصراف اآللي.

 
 الفضي/ العادي

 

 الفضية.ة طاقمن الب عالٍ بطاقة بسقف ائتماني يتمتع حامل هذه ال -
ال تمنح هذه البطاقات إال للعمالء والزبائن الذين لديهم  حدود دخلهم  -

 أعلى من معدل الدخل القومي.
مين ضد أمثل الت ،االبنك مجان   هامنحيه امتيازات عديدة يلإتضاف  -

 يجارية.اإلفندقية أو الحسومات الو  ،الحوادث

 
 الذهبي
 

 االشتراكال يختلف هذا النوع عن النوع السابق إال في بدل  -
في  أعلىويكون  ،ا لمستوى البطاقةتبع  حيث يتغير  ؛السنوي 

 هذا النوع.
 .يتمتع حاملها بائتمان غير محدد بسقف معين -
 .ذوي القدرات المالية العالية ال تمنح إال للعمالء -

 
 البالتيني

 

 

  .معلومات إضافية
 وحدات وهي ،اإللكترونية وسائل دفع حديثة كالمحافظ، ظهرت والتكنولوجي المستمرنتيجة للتطور العلمي 

وصفها ب ستخدمت   الوحدات هذه ،إلكترونية بطريقة آخر شخص لى حسابشخص إ حساب من تنتقل رقمية
جراء ،البضائع ثمن لدفع لها مساوية بقيمة تداولها يتمف الورقية، النقود عن بديال    عبر المالية المعامالت وا 

 تمتاز هذه المحافظ  بالمرونة والسرعة واألمان في إنجاز المعامالت المالية.و  ،إلنترنتا
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 االئتمان.شاط شروط إصدار بطاقات ن

 سنة. 18سن بلوغ الشخص المتقدم  -
 تحديد نوع البطاقة. -
 تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة. بعدتقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمانية من الجهة المخولة  -
 .لى الطلب الخاص باألحكام والشروطالتوقيع ع -
 .البطاقة مسل  توتوقيع العميل على  كلمة السر إنشاء -

 

 أخطاء شائعة
 كتابة الرقم السري الخاص بالبطاقة االئتمانية في ورقة، ووضعها بجانب البطاقة. -
 .ثالث مرات على جهاز الصراف اآللي اخاطئ  إدخاال  إدخال الرقم السرى  -

 

 التكامل األفقي:
   كتاب الثقافة المالية، الصف الثامن، البنوك. -

 التكامل الرأسي:
 .، الصف السادس، إدارة المال كتاب التربية المهنية -
 كتاب التربية المهنية، الصف الخامس، الخدمات البنكية. -

 

 

 مصادر التعلم
 للمعلم: 

  جمعية البنوك األردنية.زيارة إلى تنظيم  -
 .2015،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،إدارة العمليات المصرفية ،دريد كامل آل شبيب -
                                 االئتمانية. السليم للبطاقة االستعمال للحديث عنأحد موظفي البنوك األردنية استضافة  -
 :للطالب
 .2012 ،للنشر والتوزيع ةدار المسير  ،الخدمات المصرفية اإللكترونية ،شقيري موسى وآخرون  د. -
 ، وزارة التربية والتعليم.كتب الثقافة المالية -
 .والديكزيارة أقرب صراف آلي ألحد البنوك لتنفيذ بعض العمليات بإشراف معلمك أو أحد   -
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 ورقة عمل
 االئتمانية( ت)البطاقا

 
 :يأكمل المخطط اآلتعلى دراستك درس استعمال البطاقة االئتمانية  بناء  

     
 

 
 

 

 

 

البطاقة 
 االئتمانية

يجابيات إ
 وسلبيات

 سلبيات

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

اإلسراف في 
 االستهالك

 إيجابيات

طريقة سهلة 
 للدفع

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

أنواع 
بطاقات 
 االئتمان

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

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

بطاقة القيد 
 االئتمانية

أطراف 
بطاقة 
 االئتمان

جهة إصدار 
 البطاقة

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

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

 مفهومها

أداة سحب 
نقدي تمكن 
صاحبها من 
الحصول 

على خدمات 
 مالية مختلفة
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 إجابات أسئلة الدرس

 يأتي:ما  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في  -1

 لمستعمل:إلى ايجابيات بطاقة االئتمان بالنسبة من إ( 1)

 طريقة سهلة للدفع  -ب   طريقة غير آمنة لحمل النفود -أ 

 عمولة من البائع البنك سحب -د    اإلسراف في االستهالك -جـ

 مدةمن النقود، أو يكفله  االثقة التي يمنحها المصرف التجاري لشخٍص ما عندما يضع تحت تصر فه مبلغ  ( 2)
 عليها بين الطرفين: امحددة متفق  

 بطاقة االئتمان -ب   جهاز الصراف اآللي -أ 

 المرابحة  -جـ    االئتمان المصرفي -جـ

 أطراف بطاقة االئتمان:( 3)

 جهة إصدار البطاقة، ومستعمل البطاقة االئتمانية. -أ

 .االئتمانية البطاقةالتعامل بالجهة التي تقبل و  البطاقة، إصدار جهة -ب

 بها. والجهة التي تقبل التعاملمستعمل البطاقة االئتمانية،  -جـ

 جهة إصدار البطاقة االئتمانية، ومستعملها والجهة التي تقبل التعامل بها. -د

  الشخص الذي يملك حق استعمال البطاقة االئتمانية حسب تعليمات الجهة المصدرة، ي سمى:( 4)

   .مستعمل البطاقة -ب      مالك البطاقة -أ 

 مستعمل الصراف اآللي -د     مالك الصراف اآللي -جـ

 من فوائد البطاقة االئتمانية للقطاعات التجارية:( 5)

 .استيفاء رسوم إصدار البطاقة -ب   استعمالها في الشراء اإللكتروني. -أ

 استيفاء مبالغ من رسم تبديل البطاقة عند الضياع. -د    .استيفاء عمولة شهرية على استعمال البطاقة  -جـ
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 عرف بطاقة االئتمان. -2

هي أداة دفع وسحب نقدي، ت مكن حاملها من الشراء باألجل على ذم ة مصد رها، والحصول على  :بطاقة االئتمان
ا من مصدرها أو من غيره بضمانة البنك، أو المؤسسة المالية، وتمكنه  من الحصول على خدمات النقد اقتراض 

 خاصة أخرى.

 .م ستعملهاإلى اقة االئتمان بالنسبة إيجابيات بط ا منذكر ثالث  ا  -3

 طريقة سهلة للدفع. -أ 
ذاطريقة آمنة لحمل النقود، فلو ضاعت أو سرقت النقود، فمن الصعب استردادها،  -ب  ضاعت بطاقة  وا 

صدار غيرها برسوٍم بسيطة.ستطيع إلغاءها باالتصال بالجهة الضامنة، يف ،االئتمان   وا 
 .، وتوفر عملية االئتمان تحويل العمالتاعالمي  مقبولة  -ج 

 .من سلبيات بطاقة االئتمان اذكر ثالث  ا  -4

 .هااستخداممن  يجدها قد يتمكن منفقدان بطاقة االئتمان، عند  -أ 
لذا قد  ؛االئتمانأي بضاعة عن طريق بطاقة تأخذ الجهة المصدرة للبطاقة عمولة من البائع عند شراء  -ب 

نقدي  العميل، وعليه يكون الشراء بمبلغتحاول بعض المحالت تجنب هذه العمولة بإضافتها على 
 أرخص من الشراء ببطاقة االئتمان.

اإلسراف في االستهالك، فبسبب سهولة عملية الشراء الفوري، والدفع المؤجل يتجه بعض األفراد إلى  -ج 
 التبذير واإلسراف.

 .ف المتعاملة بالبطاقة االئتمانيةطراعدد األ  -5

 جهة إصدار البطاقة. -أ 
 ستعمل البطاقة.م -ب 
 الجهة التي تقبل التعامل بالبطاقة االئتمانية وتمثلها القطاعات التجارية المختلفة. -ج 

 .االئتمانالصّراف اآللي و  تيبين بطاق قارن   -6

ال يستطيع العميل استعمالها سواء في عمليات السحب النقدي من أجهزة الصر اف اآللي،  :بطاقة الصر اف اآللي
ك، أو باالتفاق مع البنك في عمليات الشراء من أجهزة نقاط البيع، إال إذا كان له مبالغ نقدية كافية في البن وأ

إجراء عمليات سحب نقدي أو دفع يستطيع حامل البطاقات استخدامها في ف ،رصيده، أما بطاقة االئتمان دبعد نفا
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للعميل إما ، حيث يمكن اقيمة مشترياته من المحالت التجارية التي تقبل التعامل فيها، ثم تسديد قيمتها الحق  
ماو تسديد إجمالي المبلغ   يكون لهذه البطاقة سقف ال يستطيع العميل تجاوزه. غالب اتسديد الحد األدنى منه، و  ا 

 .باستعمال بطاقة االئتمان اء سلعخطوات شر  اذكر -7

 تجهيز البضاعة التي يراد شراؤها. -أ 
 شرائها.في قيمة البضاعة التي ترغب فرصة للمحاسب لحساب ال إتاحة -ب 
 استعمال البطاقة االئتمانية.في  ةرغبالإبالغ المحاسب ب -ج 
 إعطاء المحاسب بطاقة االئتمان ليضعها في جهاز قارئ البطاقة ليتمكن الجهاز من قراءتها. -د 
 على قارئ البطاقة. السر ي  رقمالمالك البطاقة إدخال  -ه 
توقيع نسخة الفاتورة للمحل التجاري، والحصول على الفاتورة بعد التأكد من قيم البضاعة والمبلغ  -و 

 اإلجمالي للفاتورة.

 النقود.على لماذا يفضل استعمال البطاقة االئتمانية  -8

ا تغني عن حمل النقود، خصف ،بطاقة االئتمان أما ،ةسرقالأو  ،فقدانعرضة للالنقود مألن   يرة.ثإذا كانت كوص 

 اكتب االسم المناسب تحت كل شكل من األشكال اآلتية:   -9

 بطاقة االئتمان. -أ 

 جهاز الصر اف اآللي. -ب 

 جهاز قارئ البطاقة االئتمانية. -ج 
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 ستراتيجيات التقويم وأدواته.إ

 داء.  راتيجية التقويم: المعتمد على األستإ -

 أداة التقويم: سلم تقدير. -

 :ستعمال البطاقة االئتمانية.اثناء أتقويم أداء الطلبة في  الموقف التقويمي 

   مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة.    
  .2 ها.شراءيجهز البضاعة التي يريد     
  .3 شرائها.سب حساب قيمة البضاعة التي يرغب في المحا يطلب إلى    
  .4 يعطي المحاسب بطاقة االئتمان لوضعها في جهاز قارئ البطاقة.    
  .5 يدخل الرقم السري على قارئ البطاقة.    
  .6 يوقع نسخة الفاتورة للمحل التجاري ويحصل عليها.    

 

  .ممتاز( 4ا. )(:جيد جد  3(: جيد. )2. )حاجة إلى تحسينفي (: 1)
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 إعداد الطعام:عشرة الرابعة الوحدة 

 حصتانعدد الحصص:                                                      (1الطهو ) :الدرس األول 

 النتاجات الخاصة

 يتعرف مفهوم الطهو. -
 أثناء الطهو.في يحدد قواعد الصحة والسالمة العامة  -
 المشهورة.يذكر بعض طرائق الطهو  -
 .ايطهو بعض األطعمة سلق   -
 .عند الطهو منه وصحيحيهآق ائيستعمل األفران بطر  -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 ق الطهو، الطهو بالسلق.ائالطهو، طر 
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 غسل اليدين بالماء والصابون والمحافظة على النظافة العامة والشخصية. -
 المخصصة.المالبس التزام  -
ا ن أماكن الطهو المخصصةعإبعاد األطفال  -  األفران والزيوت الساخنة.، خصوص 
 .وبعده تفقد توصيالت الغاز قبل الطهو -
 اإلشراف على علمية الطهو ومراقبته حتى االنتهاء من الطهو. -
 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 ف زائر(أسئلة وأجوبة، ضي) ستراتيجية التدريس المباشرإ

 :اآلتيةيمهد المعلم للدرس بطرح األسئلة  -
 متى عرف اإلنسان الطهو؟ 
 هل للطهو فوائد في القضاء على الجراثيم والميكروبات؟ 
 ق الطهو أثر في إضفاء طعم ائهل الختالف طر  ؟واحدة ةلماذا ال نطهو األطعمة بطريق

 ؟مميز
 االستماع إلجابات الطلبة. -
 . السبورةكتابة المعلومات على  -
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عم أو الفنادق القريبة في قطاع الطهو في المطا)ضيف زائر( حد العاملين أاستضافة  -
 شكالهابأطرائق الطهو و ، أثناء إعداد األطعمة في المة العامةقواعد الصحة والس للحديث عن
 المتنوعة.

 إفساح المجال للطلبة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم على الضيف. -
 .السبورةعرض المعلومات، وكتابتها على  -

 عاوني )التعلم الجماعي التعاوني(ستراتيجية التعلم التإ

، وتقديم المعلومات إعداد بعض األطعمة بطريقة السلقوهو نتاج التمرين عرض المعلم  -
 النظرية المتعلقة بالتمرين.

 شرح المعلم خطوات تنفيذ التمرين، ثم تطبيقها أمام الطلبة. -
 ين مقرر لكل مجموعة.يمجموعات، ثم تع الطلبةتقسيم  -
 في الكتاب المدرسي.ورد حسب ما بتكليف أفراد المجموعات تنفيذ التمرين،  -
 المجموعات األخرى. على ج المجموعةنتَ يعرض مقرر كل مجموعة م   -
 .السبورةنتائج أعمال المجموعات، وتلخيصها، ثم كتابتها على  في مناقشةال -
 على الطلبة.توزيع ورقة العمل  -
 تقويم المعلم أداء الطلبة. - -

 

 معلومات إضافية 
اينصح باستخدام الطبخ بالسلق خص بل  ،ألنها تحافظ على القيمة الغذائية لهذه المواد الغذائية ؛لخضارا وص 

يجب إدخال هذه الطريقة ا لذ ؛يسهم في زيادة االستفادة من العناصر الغذائية مثل بعض المعادن )الحديد(
 )السلق( في المطبخ لزيادة الفوائد الصحية.

الخضار مع الماء الذي  أكلن المطلوب تخدم ماء كثير ألوال يس ،كما ينصح بتغطية اإلناء المستخدم عند السلق
حيث  ؛ينصح بعدم اإلطالة في السلق ،اعموم   ،بالفيتامينات والمعادن االحتفاظ يساعد علىن ذلك أل ؛قت فيهل  س  

ويفضل أن يتم  ،ةمدوصالحة لألكل في هذه ال ةوتكون جيد ،ج الخضار( دقائق كافية لنض10 -7إن من )
ل الطعام وتقلل السعرات تحد من زيادة تناو عليه، و  ،ألنها تحتوي نسبة جيدة من األلياف ؛تناولها قبل الوجبة

 .الحرارية
 

 

 



208 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 مصادر التعلم
 :للمعلم
 م.2009مؤسسة التدريب المهني، خدمة الطعام والشراب، تطبيقات عملية،  -
 استضافة أحد العاملين في مجال إعداد الطعام للحديث عن مهنة إعداد الطعام وأهميتها. -
 :للطالب
 مشاهدة بعض برامج الطبخ. -
 زيارة إلى أحد المطاعم القريبة لالطالع على كيفية طهو الطعام بإشراف معلمك.تنظيم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخطاء شائعة
 بعض الفوائد الغذائية. يفقدهان ذلك أل ؛األطعمة المراد سلقهاعدم تغطية اإلناء الذي يحوي  -
 من العناصر الغذائية المفيدة. اكثير  ن ذلك يفقدها أل ؛إطالة المدة الزمنية للسلق -

   :التكامل األفقي
  :التكامل الرأسي

 كتاب التربية المهنية، الصف الرابع، المضافات الغذائية. -
 الخامس، تحضير الطعام. كتاب التربية المهنية، الصف -
 كتاب التربية المهنية، الصف العاشر، إعداد الطعام. -
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 ورقة عمل
 إعداد الطعام، الطهو

 
 :اآلتيةاألسئلة  جبأ -
 

 ألغذية الصلبة؟االطعام المسلوق في بداية تناوله هل ينصح بتغذية الطفل ب 
............................................................................................................
............................................................................................................

......................................................................................... 
  ؟مشاكل هضميةلماذا ينصح بالطعام المسلوق لألشخاص الذين يعانون 

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

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

 ؟في برنامج الحمية الغذائيةالطعام المسلوق  بأكل المرضى األطباءوصي لماذا ي 
............................................................................................................
............................................................................................................

......................................................................................... 
 
 ك بإشراف معلمك.ئعلى زمال التي توصلت إليها معلوماتالاعرض  -
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 .ستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداءإ -

 أداة التقويم: قائمة الرصد.  -

  البطاطا. سلقأثناء  في الطلبةالموقف التقويمي: تقويم أداء 

 التقدير
 الرقم مؤشر األداء

 نعم ال
  .1 .وفي أثنائه وبعده يراعي متطلبات الصحة والسالمة العامة قبل تنفيذ التمرين  
  .2 األتربة والمواد العالقة. إلزالةا يغسل حبات البطاطا جيد    
  .3 ليها كوبين ماء.إحبات البطاطا في الطنجرة ويضيف  يضع  
 يضع الطنجرة على النار حتى يغلي الماء، ثم يتركها على نار هادئة حتى   

 تنضج حبات البطاطا.
4.  

  .5 .من الماءيرفع حبات البطاطا الناضجة   
  .6 مقشرة البطاطا.يقشر حبات البطاطا ب  
  .7 م البطاطا المسلوقة في إعداد أطعمة مختلفة.خديست  
 دها إلى أماكنها، ويغسل يدية بالماء يينظف األدوات التي استعملها ويع  

 والصابون.
8.  

 

 (0(   ال: )1نعم: )
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 إعداد الطعام:عشرة الرابعة الوحدة 

 حصتانعدد الحصص:                                                      (2الطهو ) :الدرس األول 

 النتاجات الخاصة

 والطهو بالشواء، والطهو بالبخار.، والطهو بالقلي العميق يتعرف مفهوم كل من الطهو بالتسبيك -
 يعد قطع الدجاج المغلفة بطريقة القلي العميق. -
 يعد متبل الباذنجان بطريقة الشواء. -
 يراعي متطلبات الصحة والسالمة والعامة عند استخدام مصادر الحرارة والسوائل الساخنة. -
 ألطعمة المطهوة. إلى االمختلفة في إضافة الطعم المميز ق الطهو ائثر طر أيقدر  -

 المفاهيم والمصطلحات: 

 التسبيك، الشواء، الطهو بالبخار، التوابل.
 

 تعليمات الصحة والسالمة العامة:

 الحذر عند استعمال أدوات الفرم والتقطيع.توخي  -
 واإلضاءة في مكان الطبخ.  المحافظة على التهوية الجيدة -
 األطفال عن مصادر اللهب والحرارة واألدوات الخطرة.إبعاد  -
 المالبس الخاصة بالطبخ.   ارتداء -

 

دارة الصفإ  ستراتيجيات التدريس وا 

 )أسئلة وأجوبة( يس المباشرستراتيجية التدر إ

 :اآلتيةيمهد المعلم للدرس بطرح األسئلة  -
  ؟ي ، أو البخار ي شو مبالتسبيك، أو القلي العميق، أو ال اا مطهو  طعام   أكلتهل 
 االستماع إلجابات الطلبة. -
 على الطلبة: اآلتيةيطرح المعلم األسئلة  -
 الطهو بالتسبيك، والطهو بالقلي العميق، والشواء، والطبخ على البخار؟المقصود ب ما 
 كل طريقة؟باألطعمة التي يمكن طهوها  ما 
 ؟والطهمن أنواع درجة الحرارة الالزمة لكل نوع  ما 
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  طريقة من طرائق الطهو المذكورة.كل ما ميزة 
 االستماع إلجابات الطلبة، ومناقشتهم فيها. -
 .على الطلبة طرائق الطهوتوزيع ورقة العمل الخاصة بالنشاط  -
 .السبورةكتابة المعلومات على  -

 النشاط )التدريب(  عبرلتعلم ستراتيجية اإ

الم غلفة  المقلية  بطريقة القلي إعداد قطع  الدجاج   ،عرض المعلم النتاج الخاص بتنفيذ التمرين -
 ، ثم عرض المعلومات النظرية المتعلقة بالتمرين.العميق  

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين. -بالتعاون مع الطلبة -تجهيز المعلم -
قية أفراد مجموعة، وتوزيع المهام على ب ن مقرر لكليمجموعات، وتعي الطلبة قسيمت -

 المجموعة.
 ا لخطوات تنفيذ التمرين.ا عملي  عرض   تقديم المعلم -
 ما هو موضح في الكتاب المدرسي.كتكليف أفراد المجموعات تنفيذ التمرين  -
 متابعة عمل المجموعات من قبل المعلم، وتقديم التغذية الراجعة لهم. -
 المجموعات األخرى. على ج مجموعتهنتَ يعرض مقرر كل مجموعة م   -
 .السبورةعمل المجموعات، ثم كتابة المعلومات على  في مناقشةال -
 تقويم المعلم أداء الطلبة. -

 النشاط )التدريب(  عبرستراتيجية التعلم إ

، ثم عرض المعلومات الباذنجان   متبلإعداد عرض المعلم النتاج الخاص بتنفيذ التمرين  -
 النظرية المتعلقة بالتمرين.

 المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين. -بالتعاون مع الطلبة -تجهيز المعلم -
قية أفراد لكل مجموعة، وتوزيع المهام على بن مقرر يتوزيع الطلبة إلى مجموعات، وتعي -

 المجموعة.
 ا لخطوات تنفيذ التمرين.ا عملي  تقديم المعلم عرض   -
 ما هو موضح في الكتاب المدرسي.كتكليف أفراد المجموعات تنفيذ التمرين  -
 المجموعات من قبل المعلم، وتقديم التغذية الراجعة لهم.متابعة عمل  -
 المجموعات األخرى. علىج مجموعته يعرض مقرر كل مجموعة منت -
 .السبورةعمل المجموعات، ثم كتابة المعلومات على  في مناقشةال -
 تقويم المعلم أداء الطلبة. -
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 معلومات إضافية 
محببة للطعام، كما  نكهةإلضفاء ا مطحون   ، ويمكن استخدامهاالكمون من أكثر التوابل شيوع   -

 والجهاز المناعي. من فوائده الصحية على الهضم لالستفادة ؛شربهيمكن 
ضفاء النكهة والرائحة إل وي استخدمها اإلنسان في الطهتعد أوراق الغار من أقدم التوابل الت -

 . على الطعام

 أخطاء شائعة
         استعمال أدوات غير صالحة للعمل. -
 استعمال الزيوت للقلي أكثر من مرة. -
 استعمال قدر كبير من الملح والتوابل. -
 .بالستيكية وضع الطعام الساخن في أوانٍ  -
 من األلمنيوم. لليمون على الطعام الموضوع بأوانٍ وضع حامض ا -

   :التكامل األفقي
  :التكامل الرأسي

 المضافات الغذائية.كتاب التربية المهنية، الصف الرابع،  -
 كتاب التربية المهنية، الصف الخامس، تحضير الطعام. -
 كتاب التربية المهنية، الصف العاشر، إعداد الطعام.  -

 مصادر التعلم
 :للمعلم
 كتاب إنتاج الطعام، الفندقي والسياحي، الصف الحادي عشر. -
  كتاب إنتاج الطعام، الفندقي والسياحي، الصف الثاني عشر.  -
 :للطالب
 بعض المطاعم القريبة.إلى زيارة ميدانية تنظيم  -
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  ورقة عمل
 إعداد الطعام )الطهو(

 مزاياها. اكر  اق طهو لم ترد في الدرس، ذائبحث في المصادر المتاحة لك عن طر ا -
 

 مزايا طريقة الطهو طريقة الطهو الرقم

1   

2   

3   

4   

5   

 
 المعلومات التي توصلت إليها، بإشراف معلمك.في ناقش زمالءك  -
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 إجابات أسئلة الدرس

 ق الطهو، مع ذكر مثال على كل منها.ائا من طر اذكر ثالث   -1

 السلق: مثل سلق الخضار )البطاطا، والكوسا(. -أ

 القلي العميق: مثل الدجاج واللحوم والخضراوات. -ب

 الخضار كالباذنجان.الشواء: اللحوم واألسماك وبعض أنواع  -ج

 بين المقصود بعملية الطهو بالتسبيك. -2

طهو الطعام في كمية محدودة من الماء، في وعاء محكم الغطاء، في درجة حرارة أقل من الغليان، تتراوح بين 
قليل من زيت الذرة، أو زيت زيتون، أو الزبدة إلى األطعمة  ويضاف عند الطهو ( درجه مئوية،93 - 85)

ق أخرى، كالسلق والقلي والشواء، ومن ائهوها، ونحتاج قبل تسبيك أي طبق إلى طهو المواد الغذائية بطر المراد ط
ا بوضعها في وعاء يحتوي الزيت والبصل والثوم.   ثم تسبيكها مع 

 أي طرائق الطهو تعد األنسب للمرضى وكبار السن؟ ولماذا؟ -3

 .سهلة الهضملألطعمة و ائية يحافظ على القيمة الغذ ه؛ ألنالبخاربالطهو 

 نجرة البخار؟ وما خصائصها؟سب الطهو في ط  اإلى أي طريقة من طرائق الطهو ين -4

 .الطهو بالبخار؛ ويحافظ الطهو بهذه الطريقة على القيمة الغذائية لألطعمة وتصبح سهلة الهضم

 علل ما يأتي: -5

 الطهو بالسلق.ي عد  الماء الوسط الذي ينقل الحرارة إلى الطعام بطريقة  -أ

  جه.نض  ي  لطعام و إلى االحرارة  يوصلألن الماء عندما يصل إلى درجة الغليان 

 فقدان المواد المفيدة في الخضراوات.و ا ة الطهو تناسب ا طردي  مدتتناسب  -ب

 .المواد المفيدة بقيت و،ة الطهمدالمواد المفيدة في الطعام، وكلما قصرت  تدق  ف   ،ة الطهومدكلما زادت 

 تعد طريقة الطهو بالسلق من أفضل طرائق الطهو. -ج

ق إعداد الطعام، ويحافظ الطهو بهذه الطريقة على القيمة الغذائية لألطعمة، ويجعلها سهلة ائألنه من أسهل طر 
 التقطيع والهضم، ومناسبة لألطفال وكبار السن.
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 فيه ورق المطبخ الصحي. وضع الدجاج المقلي في صحن -د

 الزائد.المتصاص الزيت 

 تغليف بعض األطعمة باألغلفة الغذائية: -هـ

نضاجه بسرعة واالحتفاظ بالمواد المفيدة فيه.  لتوزيع الحرارة على الطعام وا 
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 ستراتيجية التقويم: المعتمد على األداء. إ -

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي. -

 :القلي العميق أثناء  الطلبة في تقويم أداء الموقف التقويمي.  لقطع  الدجاج 

ا(: 3(: جيد  )2.  )حاجة إلى تحسينفي (: 1)  (: ممتاز.4. )جيد جد 

 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 أثناء الطهو. في إجراءات الصحة والسالمة العامةيلتزم     

  .2 بإشراف المعلم. للطهويجهز المواد واألدوات الالزمة     

  .3 ا، ثم يقطعه ثماني قطع.يغسل الدجاج جيد      

 يحضر الغالف الغذائي، بإحضار ثالثة أطباق للطحين والملح     
 والبهارات.

4.  

 ىالمقالة، ثم يضعها على النار حت يضع الزيت بكمية مناسبة في    
 درجة الحرارة المطلوبة.إلى  يصل 

5.  

 يض القرشلةبثم ب ،يغلف قطع الدجاج بغمس كل قطعة منها بالطحين    
 المطحونة، لتغطية جوانب الدجاج وتوزيع الحرارة.

6.  

  .7 .ببطءيضع قطع الدجاج في الزيت     

  .8 .ة اللون صبح ذهبيتن أبعد  مثقبةالمغرفة الب يرفع قطع الدجاج    

  .9 .اجاذب   تزيين اينقل قطع الدجاج إلى طبق التقديم ويزينه     

ويغسل يدية بالماء دها إلى مكانها المخصص، يينظف األدوات ويع    
 والصابون.

10.  
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 ستراتيجيات التقويم وأدواتهإ

 ستراتيجية التقويم: المعتمد على األداء. إ -

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي. -

 الباذنجان   متب لإعداد أثناء  في الطلبة الموقف التقويمي: تقويم أداء. 

 

ا(: 3(: جيد  )2.  )حاجة إلى تحسينفي (: 1)  (: ممتاز4. )جيد جد 

 

 مستوى األداء
 الرقم مؤشر األداء

4 3 2 1 
  .1 أثناء الطهو.في يلتزم إجراءات الصحة والسالمة العامة     

  .2 بإشراف المعلم. طهوز المواد واألدوات الالزمة لليجه    

  .3 .ايغسل الباذنجان جيد      

  .4 يشوي الباذنجان على شبك معدني داخل فرن تحته صينيه.    

 ينزع قشرة الباذنجان، ويضع اللب في الوعاء العميق، ويهرسه    
 يد المدق الخشبي.ب 

5.  

 ة وعصير الليمون والملح إلىييضيف الثوم المهروس والطحين    
 .اويحركه بالملعقة حتى يصبح متجانس   ،الطبق العميق 

6.  

 يضيف المزيج المعد في الخطوة السابقة إلى لب الباذنجان     
 ا.ا حتى يصبح القوام مناسب  ويخلطه بالملعقة جيد  المهروس، 

7.  

  .8 ينقل المزيج إلى صحن التقديم، ويزينه بالبقدونس والسماق.    

 دها إلى مكانها المخصص، ويغسل يديةيينظف األدوات ويع    
 بالماء والصابون. 

9.  
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 ى تحليل محتو 

  (28-6) الصفحات:                اثنان عدد الدروس:التوعية المرورية                      عنوان الوحدة:      : الثامنالصف    التربية المهنية :المبحث

Form# QF71-1-47rev.a 

 الوسائل واألنشطة األسئلة  القيم واالتجاهات األفكار والحقائق المفاهيم والمصطلحات المفردات
 الحوادث المرورية:

 مفهوم الحادث المروري  -
 أنواع حوادث المرور -
 أسباب حوادث المرور -
ائر الناجمة عن الخس -

 الحوادث المرورية

 السالمة المرورية.

 الحادث المروري.

 .االصطدامحوادث 

 حوادث التدهور.

 االصطدامحوادث 

 بأشياء أخرى.

 االصطدامحوادث 

 بالحيوان.

 حوادث الدهس.

 

زيادة الوعي في المجتمع تحد  -
 من حدوث الحوادث المرورية.

أكثر عرضة يعد األطفال  -
 لحوادث الدهس.

جال السير ر يسهم التعاون مع  -
 في الحد من الحوادث المرورية.

تنمية روح المسؤولية لدى 

الطالب لتحمل مسؤولية 

 .المرورية مستقباًل  التوعية

 

 عبرتعزيز االنتماء للوطن 

 ح الناس.االمحافظة على أرو

 

 

 الوسائل التعليمية.  (19) صفحة
 فيديوهات تعليمية.
 نشرات إرشاديه.
 أوراق العمل.

 نترنت.اإل
 الصور التوضيحية.
 المكتبة المدرسية.
 الزيارات الميدانية.
 البرامج التوعوية.

 
 
 
 
 

 
 المرورية:السالمة 

 مفهوم السالمة المرورية -
عناصر السالمة  -

 المرورية
 

 

 التوعية المرورية.

 الشواخص المرورية.

 

الشواخص المرورية يعد التزام  -
ا في ا أساسي  وقواعد المرور عنصر  

 التقليل من الحوادث المرورية.
 تايعد تجنب السائق السلوك -

 اضروري   ار  مت االنتباه أالتي تشت
أثناء  في في السيطرة على المركبة

 القيادة.

التحلي باألخالق والصبر 

 عند التعامل مع اآلخرين.

 

تنمية اتجاه تقديم المساعدة 

 لآلخرين.

 (28) صفحة
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 اإلطار النظري التربوي 

المعلم نفذها جراءات التي يالتدريس بأنها خطة تصف اإل تيجياتستراإتعرف : ستراتيجيات التدريسإ: أوال  
 ستراتيجيات عدة.إالدرس في الصف، وتتضمن استخدام  والطالب لتحقيق نتاجات

ستراتيجيات التي تعتمد على موضوع الدرس، واإلمكانات ما بينهم في استخدام هذه اإل يختلف المعلمون في
 ا أكبر فيها.الطالب دور   ومنحستراتيجيات التدريس، إتنويع  بلذا يج واقف التعليمية التعلمية؛المتوافرة في الم

 ستراتيجيات التدريس المعتمدة في هذا الدليل:في ما يأتي وصف مختصر إل

في تقديم المعرفة للطلبة، مع مراعاة الفروق  -اأساس  -ستراتيجية تركز على دور المعلم إ: التدريس المباشر-1
 ستراتيجية:بينهم. من أمثلة فعاليات هذه اإل الفردية

 المحاضرة-أ

 األسئلة واألجوبة-ب

 البطاقات الخاطفة-ج

 أوراق العمل-د

 العمل في الكتاب المدرسي-ه

 الضيف الزائر-و

 حلقة البحث-ز

 العرض العملي-ح

 التدريبات والتمارين -ط

معلومات بأسلوب منظم؛ لتحقيق نتاجات التعلم، ستراتيجية تقوم على اإلفادة من الخبرات والإ: حل المشكالت -2
 باستخدام خطوات حل المشكالت، وهي:

 الشعور بالمشكلة-أ

 تحديد المشكلة، وصياغتها في صورة إجرائية قابلة للحل-ب

 جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمشكلة-ج
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 وضع الفرضيات-د

 اختبار الفرضيات-ه

 الوصول إلى حل المشكلة-و

 ا للتعميم في مواقف مماثلةاستخدام الفرضية بوصفها أساس  -ز

مستراتيجية ي  إ: التعلم التعاوني-3 بعد أن يتلقوا  ،( طلبة5-2) فيها الطلبة مجموعات متجانسة مكونه من قس 
  إلى تحقيق نتاجات الدرس. لزيادة تعليمهم، وصوال   اعملون مع  فيتتعليمات من المعلم، 

 ستراتيجية:من أمثلة فعاليات هذه اإل

 المناقشة-أ

 المقابلة-ب

 الشبكة-ج

 ة المستديرةالطاول-د

 تدريب زميل-ه

 ، شارك( زميال   )فكر، انتق   -و

وأسئلة تسهم في  تامستراتيجية تركز على التعلم عن طريق العمل، وتتضمن مهإ: التعلم عن طريق النشاط-4
 ا. التعلم الموجه ذاتي  

 ستراتيجية:من أمثلة فعاليات هذه اإل

 المناظرة-أ

 اللعب-ب

 الزيارة الميدانية-ج

 تقديم العروض الشفوية-د

 المناقشة ضمن فريق-ه

 المشاريع-و
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 الدراسة المسحية-ز

 القصة-ح

 لعب األدوار-ط

 التمثيل والدراما-ي

تعنى بالبحث عن المعرفة والمعلومات والحقائق، عن طريق المظاهر الخمسة  ستراتيجيةإ: االستقصاء-ه
األسئلة، فيصوغ  الدليل عند إجابةذكر ، ثم ييشارك الطالب في أسئلة متعلقة بنتاجات الدرسفلالستقصاء؛ 

 التفسيرات من الدليل، ويربط تفسيراته بالمعرفة العلمية، ثم يتواصل مع أقرانه، ويبرر تفسيراته. 

على نشاط عقلي هادف محكوم بقواعد المنطق واالستدالل، يؤدي إلى نواتج مبنية ستراتيجية إ: التفكير الناقد-6
ا إلى معايير مقبولة. يتضمن التفكير الناقد مهارات يمكن التنبؤ بها، وغايته التحقق من الشيء وتقويمه استناد  

 تصنيف بلوم. ل العليا وفق  ا من مهارات التفكير االتحليل والتقويم التي تعد جزء  

( أنماط VAKتعد أنماط التعلم طرائق مختلفة يتعلم عن طريقها الطالب، ويتضمن نموذج ): ا: أنماط التعلمثاني  
 لحواس )بصري، سمعي، حركي(. ل اتعلم وفق  

 في ما يأتي وصف مختصر ألنماط التعلم:

 لتعلم عن طريق المشاهدة، والقراءة، والصور، والخرائط. : النمط البصري -1

 لمعلومة، وحفظها. لالتعلم عن طريق السمع، والمناقشة، واالستماع : النمط السمعي-2

 التعلم عن طريق الحركة، والتجارب، والرحالت الميدانية، واأللعاب، وبرامج الحاسوب. : النمط الحركي-3

أهمية مراعاة قدرات الطلبة والفروق الفردية بينهم؛ ما يحتم على  عديدة دراساتأكدت : ا: الذكاءات المتعددةثالث  
ستراتيجيات التدريس المستخدمة؛ ليتمكن الطلبة إثناء تدريسه، ويوائم بينها وبين المعلم أن يدرك هذه الفروق في أ

 . أدائهماالرتقاء بمن 

 ما يأتي وصف مختصر للذكاءات المتعددة: في

. ويستخدم هذا الذكاء في مهارات االستماع، والكتابة، بفاعلية اكتابي  و  اشفوي   م الكلماتستخداا: اللغوي الذكاء -1
 والقراءة، والتحدث. 
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استخدام األرقام بفاعلية، وتعرف العالقات المجردة، وعمل عالقات وارتباطات : المنطقي –الذكاء الرياضي -2
 بين مختلف المعلومات. 

 إدراك العالم، وفهم العالقات بين األشكال الهندسية، وتحليلها. : المكانيالذكاء -3

 استخدام الجسم في التعبير عن المشاعر واألفكار. : الجسمي –الذكاء الحركي -4

دراكها. : الذكاء الموسيقي-5  لتعبير عن األشكال الموسيقية، وا 

دراك الفروق بين الطلبة، وما يتصل بدوافعهم، ومشاعرهم الخاصة. : الذكاء االجتماعي-6  فهم اآلخرين، وا 

 معرفة الذات، وفهمها، والتصرف على أساس هذه المعرفة. : الذكاء الذاتي-7

 حي. الغير من حي الفهم الطبيعة، وتمييز بين : الذكاء الطبيعي-8

  طرح األسئلة لمعرفة أسرار الوجود.: الذكاء الوجودي-9

 ا: التعامل مع ذوي الحاجات الخاصةرابع  

 الطلبة المتفوقين-1

إجراء تعديل في مستويات األنشطة حين يكتشف المعلم ما يدل على وجود طالب متفوق؛ لتتناسب هذه -أ
دون مستوى هي األنشطة التي فحاجات التفوق عند هذا الطالب، وتولد التحدي عند الطلبة اآلخرين؛ و األنشطة 

لى هبوط مستوى الدافعية عنده. تقدرات الطالب المتفوق   ؤدي إلى تراجع اهتمامه، وا 

رهم تجاه أبنائهم ادو أباألنشطة الخاصة بهؤالء الطلبة، وتوضيح ا دوري   أولياء أمور الطلبة المتفوقين إعالم-ب
 وقدراتهم ورعايتها. المتفوقين، وتوفير الجو المناسب واإلمكانات الالزمة لتنمية مواهبهم 

 الطلبة الذين يعانون اضطرابات نطقية-2

التحلي بالصبر وسعة الصدر في أثناء االستماع للطالب؛ لكيال يشعر باإلحباط،، فال يتحدث في المرات -أ
ا على ا؛ ما يجعله قادر  ا ونفسي  في تعزيز شخصية الطالب تربوي  كبير إيجابي ن اإلصغاء أثر س  ح  لفالقادمة؛ 

 االستمرار في أدائه الناجح. 

ا؛ ألن  منه، أو إكمالها عنه حين يتلعثم في نطقهتجنب مساعدة الطالب في أثناء كالمه، بنطق الكلمة بدال  -ب
 . رتباكذلك يعرضه للحرج واال

 تجنب إجبار الطالب على إعادة الكلمة التي يتلعثم في نطقها أمام اآلخرين. -ج
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 يب الصارمين؛ ألنهما يزيدان الضغوط النفسية على الطالب، ويسببان له القلق. تجنب التوجيه والتدر -د

 توجيه الطلبة العاديين إلى عدم االستهزاء بالطالب الذي يعاني صعوبة في النطق. -ه

ز الطالب الذي يعاني اضطرابات نطقية إلى المشاركة في العمل الجماعي؛ لمساعدته على تجاوز يحفت-و
 ها قدر اإلمكان. هية التي يواجالصعوبات النطق

استخدام اللغة السليمة في مخاطبة الطالب في مختلف المواقف، وتجنب تكرار ما يصدر عنه من نطق غير -ز
 سليم. 

 ذوو الحاجات البصرية-3

 . جلوس الطالب توفير اإلضاءة المناسبة في مكان-أ

تشجيع الطالب على استعمال األدوات المعينة عند الضرورة، مثل: المسجالت، والعدسات المكبرة، وارتداء -ب
 النظارة الطبية باستمرار. 

ا أطول من الوقت المخصص للطلبة العاديين؛ ليتمكنوا من أداء المهام الموكولة منح طلبة هذه الفئة وقت  -جـ
 إليهم. 

 ذوو الحاجات الحركية-4

 ء الطالب الذي يعاني صعوبات حركية االهتمام الكافي في المواقف المختلفة. إيال-أ

 توفير البدائل من األنشطة والمواقف المالئمة إلمكاناته وقدراته وحاجاته. -ب

زيادة دافعية الطالب عن طريق إقناعه بمقدرته على اإلنجاز السليم مثل غيره من الطلبة العاديين، والطلب -ج
 هام تناسب إمكاناته. إليه أداء م

 الطلبة ضعاف السمع-5

 . ا، بحيث ال يكون مرتفع  وبسرعة متوسطة التحدث إلى طلبة هذه الفئة بصوت مسموع-أ

 ا للطالب ضعيف السمع. إعادة صياغة الفكرة أو السؤال ليصبح أكثر وضوح  -ب

، وتجنب السبورةم )الساليدات(، و استخدام المعينات البصرية أقصى ما يمكن، بما في ذلك الشفافيات، واألفال-ج
 أن يكون مصدر المعلومات في مكان خافت اإلضاءة. 

 الحصول على التغذية الراجعة من الطالب؛ للتأكد من فهمه الموضوع. -د
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 تشجيع تطور مهارات التواصل، بما في ذلك الكالم، وقراءته، وتهجئة األصابع، والتواصل اليدوي. -ه

 . إلى المشاركة في األنشطة الصفية اسمعي  تحفيز الطالب الضعيف -ز

 الوالدين. باالتصال المباشر -ح

 الحرص على التواصل الدائم مع الطالب ضعيف السمع. -ط

 بطيئو التعلم-6

استخدام أساليب التعزيز المتنوعة )المادية، والمعنوية، والرمزية، واللفظية(، وتقديم التعزيز مباشرة بعد حصول -أ
 االستجابة المطلوبة. 

 التنوع في أساليب التعليم المتبعة، وال سيما التعليم الفردي، والتعليم الجماعي. -ب

 . عزل الطالب بطيء التعلم عن أقرانه العاديين تجنب-د

 التركيز على نقاط الضعف التي يعانيها طلبة هذه الفئة، وتعزيز الجوانب اإليجابية ونقاط القوة لديهم. -ه

إقامة عالقة إيجابية واتصال دائم مع أولياء أمور هؤالء الطلبة، ومراقبة مدى تقدمهم في ضوء البرامج -و
 التعليمية والتربوية المقدمة. 

 تعزيز عملية التفاعل اإليجابي بين طلبة هذه الفئة وزمالئهم العاديين. -ز
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ا:   ستراتيجيات التقويم وأدواتهإخامس 

 
 أدوات التقويم

 
 ستراتيجياتلتقويمية التابعة لإلالمواقف ا

 
 ستراتيجياتإ

 التقويم

 
 الرقم

 
قائمة الرصد  -1

 )الشطب(.
 

سلم التقدير  -2
 العددي.

 
 

سلم التقدير  -3
 اللفظي.

 
 

سجل وصف  -4
 سير التعلم.

 
 
 
 

السجل  -5
 القصصي.

  ه الطالب.نفذالتقديم: عرض منظم مخطط ي
التقويم 

المعتمد على 
 األداء.

 
 
 
 

1 
 ه الطالب.نفذالعرض التوضيحي: عرض شفوي أو عملي ي

 حددة بصورة عملية.مداء العملي: أداء الطالب مهام األ
معين خالل مدة زمنية  الحديث: تحدث الطالب عن موضوع

 ة.دمحد
 المعرض: عرض الطالب إنتاجه الفكري والعملي.

ا بكل ما يرافقه من المحاكاة )لعب األدوار(: تنفيذ الطالب حوار  
 حركات.

بين فريقين من الطلبة لمناقشة  مناظرةالمناقشة )المناظرة(: 
 ة.ث يتبنى كل فريق وجهة نظر مختلفبحي ،قضية ما

االختبار: طريقة منظمة لتحديد مستوى تحصيل الطالب 
 ا.لمعلومات ومهارات في مادة دراسية تعلمها سابق  

 الورقة
 والقلم.

2 

 3 التواصل.  المؤتمر: لقاء مبرمج يعقد بين المعلم والطالب.
 المقابلة: لقاء بين المعلم والطالب.

 الطالب. األسئلة واألجوبة: أسئلة مباشرة من المعلم إلى
ا في المالحظة التلقائية: مالحظة السلوكات كما تحدث تلقائي  

 المواقف الحقيقية.
 4 المالحظة.

حدد فيها ظروف تظة المنظمة: مالحظة مخطط لها، و المالح
 مضبوطة، مثل: الزمان، والمكان، والمعايير خاصتها.  

مراجعة  أو سمعه.يوميات الطالب: كتابة الطالب ما قرأه، أو شاهده، 
 الذات.

5 
 ملف الطالب: ملف يضم أفضل أعمال الطالب.

 .تقويم الذات: قدرة الطالب على تقييم أدائه، والحكم عليه
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 مقترح امتحاننموذج 

 
 وزارة التربية والتعليم

 :............مديرية التربية والتعليم
 األول ل الدراسيامتحان نهاية الفص

                                                                                . األساسي الثامن الصف: ....................المدرسة:...............       .      التربية المهنيةالمبحث: 
       ساعة واحدة          الزمن: ..............التاريخ:اليوم:................       .............االسم:............

                                                                                       
 (. 2(، وعدد الصفحات )5أن عددها )ا على الورقة نفسها، علم   جميعها ملحوظة: أجب األسئلة    
   

 السؤال األول:           
شارة الصحيحة، العبارة إزاء( √إشارة )ضع   ات( عالم7) :ييأت ما فيغير الصحيحة  العبارة إزاء( ×) وا 

 (     )    .مركبتهأثناء قيادته في يتحدث شخص مع سائق   -1
 (    مادة كيميائية تقاوم مفعول األحماض الكيميائية. )    التلفون  -2
 (                                                                                                            . )   on المفتاح الكهربائي علىيكون ل المصباح الكهربائي عندما شغَّ ي   -3
 (     مجفف الشعر الذي يوزع الحرارة بصورة متساوية هو الفرشاة الحرارية. )   -4
 (     والزمان. )  ال يرتبط التسويق اإللكتروني بالمكان  -5
 (       توضع الشمعدانات حمالة الشموع على يمين مائدة الطعام. )  -6
 (      )   .فضل أنواع البيوت لمقاومة الرياح، واالحتفاظ بالحرارةأالبيوت الزجاجية من  د  عت   -7
 

 السؤال الثاني: 
 ( عالمات8)                                                           وضح المقصود بكل مما يأتي:     

 الحادث المروري: -1
 أنابيب توصيل المياه: -2
 المفتاح الكهربائي: -3
 كي المالبس: -4
 التجارة اإللكترونية: -5
 فوطة مائدة الطعام: -6
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 الزراعة المحمية: -7
 التشتيل: -8

 ( عالمة12)                                                                                السؤال الثالث:
 من األخطار الناجمة عن الحوادث المرورية. ثالثةعدد  - أ

 مة في توصيل األنابيب المعدنية.تخدمن األدوات المس ثالث اأعط   - ب
 عند طي فوط مائدة الطعام. امن األمور الواجب مراعاته ثالثةعدد   - ج

  
 ( عالمات                                                                                          10السؤال الرابع:                                                                           )

 علل كل مما يأتي: 
 حذاء معزول، أو الوقوف على سلم خشبي عند التعامل مع الكهرباء.ينصح بارتداء  -1
 الماء اليسر في المكواة الكهربائية البخارية. يجب استخدام -2
 انتشار التسويق اإللكتروني على نطاق عالمي واسع. -3
 وضع النبرون على المفرش الرئيس. -4
 الزجاجية. تستعمل البيوت البالستيكية على نطاق أوسع من البيوت  -5
 

 السؤال الخامس:
( 3كيف تسهم الزراعة المحمية في زيادة دخل الفرد في المملكة األردنية الهاشمية؟      ) ،رأيكفي 

 عالمات
                                                       

 
 
 
 

                                   
 انتهت األسئلة
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 تعاىل هللا حبمد مت


