
 

 



 

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التربية والتعليم 

 مدرسة / 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الرابع الصف تدبير المادة     الفصل عنوان الدرس

 أدوات وطريقة االستحمام
 طريقة التدريس الوسيلة التعليمية     الحصة

 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –يه استجواب        التاريخ

  تمهيد الدرس
نقوم في اليوم بعملية التنظيف لجزء من جسمنا في اليوم خمس مرات فما هي هذه  ؟انعم الله سبحانه وتعالى على اإلنسان بنعم عديدة عددي بعضا منها س

 ؟العملية؟ما هو الجزء المراد تنظيفه

 .دمية للتنفيذ العملي.مراحل الوضوء العملي.النظافة أدوات.مطويات عن االهتمام بالعين والوجه
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أن تعدددددددد التلميددددددذة الحددددددواس  .1
الخمسدددة التدددي انعدددم عليندددا بهدددا 

 .المولى

أن تميددددددز التلميددددددذة بددددددين  ددددددل  .2
حاسددددددددة وأخددددددددر  فددددددددي جسددددددددم 

 .اإلنسان

أن تصدددددددف التلميدددددددذة طريقدددددددة  .3
ف الوجددده  مدددا وردت فدددي تنظيددد

 .الوضوء للصالة

أن تختددددددار التلميددددددذة ا دوات  .4

 
قال تعالى ) إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء مداء  ليطهدر م بده 

 .ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به ا قدام (
واضح على أهمية النظافدة وخاةدة باسدتخدام المداء الدذي هدو  في هذه اآلية دليل 

 .نعمة من الله تعالى

 ؟عددي الحواس الخمسة س
 ؟تحدثي عن حاسة البصر س
ضعي عالمة ةح أو خطا على  س

 العبارات اآلتية :
يغسل الوجه بالماء الدافئ  .1

 .والصابون  لما احتاج ا مر
امسح العينين باليد عندما  .2

 .تدمع
اذ ري  يفية الوضوء إلحداث  س

 ؟النظافة
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الخاةة بتنظيف  دل عضدو فدي 
 .الوجه

أن تسددددتخدم التلميددددذة أدوات  .5
االسدددددتحمام بطريقدددددة ةدددددحيحة 

 في عملية تنظيف الرقبة.

أن تقدددددددددددارن التلميدددددددددددذة بدددددددددددين  .6
اإليجابيددددددات والسددددددلبيات فددددددي 

 .عملية النظافة

أن تستشددددعر التلميددددذة بعظمددددة  .7
العظدديم مددن خددالل قولدده الخدال  

تعددالى ) قددل هددو الددذي أنشدد  م 
وجعدددل لكدددم السدددمع وا بصدددار 
 .وا فئدة قليال ما تشكرون (

 

 

 
 تعريف النظافة : 

فالصددحة تدداج علددى ر وس  .والنشددا  ةالنظافددة هددي عمدداد الصددحة ومبعدد  الحيويدد 
 .ا ةحاء ال يراها إال المرضى

 الحدواس الخمسددة جمعدت فددي منطقدة الوجدده وا طدرام إذ ال بددد مدن تنظيفهددا يوميددا
وعدددة مددرات  نهددا مصدددر لتددرا م ا وسدداإ والجددراثيم إذا لددم يددتم تنظيفهددا بشددكل 

 .ةحيح
فالوجدددده مددددرنة المددددامن ا يعكددددس مددددا بداخلدددده مددددن قددددوة اإليمددددان وةددددحة التغذيددددة ا 

 والنظافة لها دور هام في إظهار جماله وللحصول على هذا يراعى ما يلي :
التبسدددم فدددي وجدددوه اآلخدددرين التقدددرل إلدددى اللددده بالطاعدددات )  الوضدددوء ا الصدددالة ا 

وسددماا القددران وا حاديدد  الشددريفة والتحدددث فددي مالدده مصددلحة للفددرد والمجتمددع 
 .وعدم التصنت على اآلخرين

 ؟اذ ري وظيفة  ل حاسة س
سددورة  .قددال اللدده تعددالى : ) قددل هددو الددذي أنشدد  م وجعددل لكددم السددمع وا بصددار (

 .22الملك نية 
 .في ما احل الله لنا ................. النظر.البصر والعين.1

دوات اختاري من المجموعة ا  س
 ؟الخاةة بتنظيف ا ذن

 :  يعللي ما يل س
تدعك الرقبة بالماء والصابون  .1

 .ثم تشطف بالماء البارد
الحذر من استعمال اإلةبع  .2

 .لتنظيف ا نف
ما أهمية وجود الشعيرات في  س

  ؟ا نف
اذ ري اآلية الدالة على عظمة  س

الله تعالى في خل  الحواس 
 ؟لإلنسان

 



 

 التقـــويــم المحتوى و عرض   إجـراءات الـدرس األهــداف السلوكيــة

 ....................... االستماا لكل ما هو مفيد.ا ذن.2
 .................. التمييز بين الروائح والحوادث..... الخ.ا نف.3
 ............................ العمل في  ل ما فيه طاعة الله.اليد.4
 .ولى.............. التحدث والتذوق بكل ما انعم به الم.اللسان.5

 نظافة الوجه :
 أسباب غسل الوجه كل صباح :

 .يعطي اإلحساس باليقظة التامة .1
يطرد النوم من العين ويمنع التثا ل  ما يزيل نثار العرق اللزج الذي  .2

 .ترا م أثناء النوم
 .يعطينا إحساسا  بالنظافة واالنتعاش ويهيئنا لبدء يوم جديد .3

 ا دوات المستخدمة في التنظيف. 

 
 الوجه : كيفية غسل

 .افتحي الصنبور وبللي يديك بالصابون وادعكي بها .1
أغمضي عينيك وضعي  فيك متجاورتين ثم انحن إلى ا مام ورشي الماء  .2

 على وجهك ا احذري تساقط الماء حولك.
 .ثم جففيه بالمنشفة جيدا بواسطة الضغط وليس الفرك .3
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 ؟عللي تجفيف الوجه بواسطة الضغط وليس الفرك 
 .الناتجة من الخاليا تبشرة وتعطيل الخاليا واإلفرازالعدم إجهاد ال

 
 تنظيف األنف :  -أ 

 :أهمية ا نف 

ا نف وفيه تكمن حاسة الشم وهو الممر الطبيعي لدخول الهواء إلى الرئتين  
  .وخروجه منها

 :أهمية المادة المخاطية في ا نف 

لترطيب الغشاء يفرزها الجسم عند الحاجة ) في حاالت البرد والز ام ( وذلك 
 .الداخلي لألنف

 :ا دوات المستخدمة في التنظيف 

 
 : طريقة العناية با نف 

استنشاق قليل من الماء إلى داخل ا نف ثم استنثاره ويحسن  .1
 .تكرار ذلك عدة مرات

التمخط في منديل خاص بك ويفضل أن يكون منديل ورقي ليلقى  .2
 .في سلة المهمالت عقب استعماله
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إلةبع في تنظيف ا نف  نه ياذي الغشاء عدم استعمال ا .3
 الداخلي لألنف ويسبب االلتهال.

 .عدم إدخال غريبة داخل ا نف  نه يسبب ضررا أو انسدادا له .4
الذهال إلى الطبيب عند الحاجة وعدم استخدام ا دوية دون  .5

 .استشارة

 

 ب ـ تنظيف العينان : 

 
 أهمية هذه الحاسة العظيمة.   

  8نجعل له عينين ( البلد ايه  قال تعالى ) الم 

العين نعمة من نعم الله علينا فهي حاسة اإلبصار لد  اإلنسان منها يسدتطيع ر يدة 
ا شددياء المحيطددة بدده ا وبهددا يدددرك قدددرة اللدده وعظمتدده فددي خلقدده جددل شددانه حيدد  

 جعلها:
تحتدددل الجدددزء العلدددوي مدددن الوجددده غيدددر متالةدددقتين ا حتدددى تسدددتطيع تحديدددد  .1

 .شياء وتوسع الر يةالمكان الصحيح لأل
 سخر لها أعضاء وقنوات للمحافظة عليها وهي : .2
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 .الرموش : لتحجب الغبار وا جسام ا خر  حتى ال تدخل العين •

الجفن : وهي تحمي مقدمة مقلة العين ويبطنه من الداخل غشاء يفرز  •
 .مخا  وهو سائل شفام لزج يخفف احتكاك مقلة العين

فراز الدموا التي تساعد في جعل القنوات الدمعية : مسئولة عن إ •
 .العين نظيفة ولتحفظها من الجفام

 
 .ا دوات المستخدمة في التنظيف •

 
 : طريقة العناية بها 

غسل العينين بالماء يوميا وتجفيفها بالمنشفة الخاةة بمسح الوجه  .1
 .والعينين أو المناديل النظيفة

 .عدم دعك أو وضع اليدين على العينين إذا  انت متسخة .2
 .عند التهال العينين يجب استشارة طبيب مختص  .3

 أهمية إخراج الدمع من العين.  
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من العادات التي تعمل على المحافظة على البصر وبعض 
 سلبياته :

 .حافظي عليها بغسلها ةباحا  ومساء   .1
 .التعود على النوم في مواعيد ثابتة  ن النوم يمد العينين بالراحة .2
 .لتهال بالعينمراجعة الطبيب عند حدوث ا .2
 .عدم اإلجهاد بالقراءة والكتابة والجلوس أمام التلفاز لفترة طويلة .4
 .استخدام فوطة خاةة لمسح الوجه والعينين .5
أن يكون الضوء عند جلوسك على مكتب أو منضدة للقراءة والكتابدة مدن  .6

 .ناحيتي اليسار والخلف بدرجة  افية
  .ء الذي تعملين فيهالجلوس بطريقة معتدلة وعلى بعد مناسب عن الشي .7

 تنظيف األذنين والرقبة : -جـ  
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 .أهمية االهتمام بهذه األعضاء وعدم إهمالها

ا ذن / السمع : احد الحواس الخمس التي بوساطتها يتصل اإلنسان بالعالم من 
  .وا ذن هي العضو الذي يمكننا من سماا ا ةوات .حوله

  ؟يف ا ذنين يوميا  (عللي هذه العبارة ) عدم المبالغة في تنظ 
يفرز جدار القناة السمعية مادة ةمغية ةفراء اللون يعل  بها الغبار وا جسام 
الغريبة الداخلة لألذن ويتجمع في ثنايا ةيوان ا ذن ويكفي لتنظيف ا ذنين 

لف قطعة قماش نظيفة على خنصر أةبع اليد وتجفيف ا ذنين بعد االستحمام 
داخل القناة السمعية وتجنب استعمال الكولونيا في ومنع الماء إلى التسرل ل

 .التنظيف
توضيح أهمية عمليدة الوضدوء فدي تنظيدف  دل أعضداء الجسدم تلقائيدا  خمدس مدرات 
فدددي اليدددوم دليدددل علدددى حدددرص الددددين الحنيدددف علدددى سدددالمة اإلنسدددان وتسددديره قددددما  

 للخير والصالح والصحة.
 المراجع : 
حافظة على العينين  تيبات ةادرة عن وزارة الصحة في الم •

 .وا سنان
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 ؟ه تلك الحواسما واجبك تجا س الواجب المنزلي
 

 



 

 

 الرابع الصف تدبير المادة     الفصل عنوان الدرس

 نظافة الجسم والشعر والوجه
 طريقة التدريس الوسيلة التعليمية     الحصة

 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –استجوابيه         التاريخ

  تمهيد الدرس
 يم والحمد لله والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى نله وةحبه أجمعين.بسم الله الرحمن الرح

م ماذا تفعلين عندما تتسخ مالبسك؟ ما هي الطريقة التدي تتبعيهدا عنددما تلعبدين وتتسدخ مالبسدك؟ عدرل بعدا الصدور التدي توضدح طريقدة تنظيدف الجسد  س
 والشعر والوجه.
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أن تتمسدددك الطالبدددة بقدددول اللددده  .1
 تعالى.

أن تدددذ ر الطالبدددة مدددا هدددي نظافدددة  .2
 الجسم.

أن تعددددد الطالبدددة أدوات نظافدددة  .2
 الجسم.

أن تبددددددددددددين الطالبددددددددددددة أسددددددددددددبال  .4
 االستحمام.

أن توضدددددددددددح الطالبدددددددددددة طريقدددددددددددة  .5
 االستحمام.

أن تشدددرح الطالبدددة  يفيدددة العنايدددة  .6
 بالشعر.

 قال تعالى:" إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين(.
 نظافة الجسم:

النظافدة مددن أهددم عوامددل ا ناقددة والجمددال وهدي مددن ةددفات المسددلم الحقيقددي وال تعتبددر 
 الفتاة حسنة المظهر والهندام ما لم تكن نظيفة.

 أدوات نظافة الجسم:
 الصابونا قطعة من ا سفنجا المنشفة.الماءا 

 أسباب االستحمام:
 إزالة ا وساإ والغبار المترا م الذي يسد مسامات الجلد. .1

مندددع تدددرا م الخاليددددا القديمدددة التدددي تسددددبب ظهدددور رائحدددة  ريهددددة والتدددي تددددزعج  .2
 اآلخرين.

 تنشيط الدورة الدموية. .2

 ي ما هي نظافة الجسم؟أذ ر  س
 عددي أدوات نظافة الجسم؟ س
 بيني أسبال االستحمام؟ س
 وضحي طريقة االستحمام؟ س
 اشرحي  يفية العناية بالشعر؟ س
 وضحي  يفية نظافة العين؟ س
عددي  يفية المحافظة على  س

 العين؟
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 عين.أن توضح الطالبة نظافة ال .7
أن تعدددددددددددددددد الطالبددددددددددددددة  يفيددددددددددددددة  .8

 المحافظة على العين.

 

 المحافظة على جمال الجلد وحسن منظره. .4

 طريقة االستحمام:
تخدم مدداء دافددئ وليفددة ناعمددة مددن نددوا جيددد ودعددك ا طددرام مددن أسددفل إلددى أعلددى يسدد

 لتنشيط الدورة الدموية.
 نظافة الشعر:

 
الشددعر مددن الددنعم الكبددر  التددي أنعددم اللدده سددبحانه وتعددالى بهددا علددى المددرأة فهددو يضدديف  

 إليها جماال .
دورة الدمويددةا أن العنايددة بالشددعر: يمشددط يوميددا  مددن جددذوره إلددى أطرافدده  ندده ينشددط الدد

يكون لكل شخص مشط خاصا يراعى غسل الشدعر بالشدامبوا ينبغدي تنداول الوجبدات 
 الغذائيةا الحذر من الصبغات.

 طريقة الغسل:
تعدد ا دوات الضرورية لغسل الشعر ويبلل الشعر بالماء الددافئ ثدم يضدام إليده  ميدة 

 جة ويجفف بمنشفة.مناسبة من الشامبو وتكرر العملية مرة أو مرتين حسب الحا
 نظافة العينين: 

 من نعم الله سبحانه وتعالى على الخل  قال تعالى: )ألم نجعل له عينين(.من نعم الله سبحانه وتعالى على الخل  قال تعالى: )ألم نجعل له عينين(.العينان 
العنايددددة بددددالعينين: غسددددل العددددين بالمدددداء وعدددددم وضددددع اليدددددين عليهمددددا وهمددددا متسددددختان 
واستعمال منشفة نظيفة يجب الحذر من استعمال عدالج والحدذر مدن النظدر إلدى أشدعة 
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سا التعددود علددى النددوم فددي مواعيددد ثابتددة والغددذاء الصددحيح يسدداعد علددى سددالمة الشددم
 البصر وللحشرات ضرر  بير على العينين.

 ما يجب مراعاته عند القراءة أو مشاهدة التلفاز:
عدددم اإل ثدددار مدددن القدددراءة طويلدددة ومتصدددلة أو االقتدددرال منددده عندددد القدددراءة أو الكتابدددة أو 

 العمل بوجود ضوء  افي.

 

 
  يف يمكن التمسك بقول الله تعالى؟ س الواجب المنزلي

 



 

 

 الرابع الصف تدبير المادة     الفصل الدرس عنوان

 نظافة ) الوجه ا الرقبة ا ا ذنين (
 طريقة التدريس الوسيلة التعليمية     الحصة

 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –استجوابيه         التاريخ

  تمهيد الدرس
نقوم في اليوم بعملية التنظيف لجزء من جسمنا في اليوم خمس مرات فما هي هذه  ؟انعم الله سبحانه وتعالى على اإلنسان بنعم عديدة عددي بعضا منها س

 ؟العملية؟ما هو الجزء المراد تنظيفه

 .دمية للتنفيذ العملي.مراحل الوضوء العملي.أدوات النظافة.مطويات عن االهتمام بالعين والوجه
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أن تعدددددددد التلميددددددذة الحددددددواس  .8
الخمسدددة التدددي انعدددم عليندددا بهدددا 

 .المولى

أن تميددددددز التلميددددددذة بددددددين  ددددددل  .9
حاسددددددددة وأخددددددددر  فددددددددي جسددددددددم 

 .اإلنسان

أن تصدددددددف التلميدددددددذة طريقدددددددة  .11
تنظيدددف الوجددده  مدددا وردت فدددي 

 .الوضوء للصالة

أن تختددددددار التلميددددددذة ا دوات  .11
الخاةة بتنظيف  دل عضدو فدي 

 
ى ) إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء مداء  ليطهدر م بده قال تعال

 .ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به ا قدام (
في هذه اآلية دليل واضح على أهمية النظافدة وخاةدة باسدتخدام المداء الدذي هدو  

 .نعمة من الله تعالى

 

 ؟عددي الحواس الخمسة س
 ؟تحدثي عن حاسة البصر س
ضعي عالمة ةح أو خطا على  س

 آلتية :العبارات ا
يغسل الوجه بالماء الدافئ  .2

 .والصابون  لما احتاج ا مر
امسح العينين باليد عندما  .4

 .تدمع
اذ ري  يفية الوضوء إلحداث  س

 ؟النظافة
اختاري من المجموعة ا دوات  س
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 .الوجه

ة أدوات أن تسددددتخدم التلميددددذ .12
االسدددددتحمام بطريقدددددة ةدددددحيحة 

 في عملية تنظيف الرقبة.

أن تقدددددددددددارن التلميدددددددددددذة بدددددددددددين  .13
اإليجابيددددددات والسددددددلبيات فددددددي 

 .عملية النظافة

أن تستشددددعر التلميددددذة بعظمددددة  .14
الخدال  العظدديم مددن خددالل قولدده 
تعددالى ) قددل هددو الددذي أنشدد  م 
وجعدددل لكدددم السدددمع وا بصدددار 
 .وا فئدة قليال ما تشكرون (

 

 
 تعريف النظافة : 

فالصددحة تدداج علددى ر وس  .والنشددا  ةالصددحة ومبعدد  الحيويدد النظافددة هددي عمدداد 
 .ا ةحاء ال يراها إال المرضى

الحدواس الخمسددة جمعدت فددي منطقدة الوجدده وا طدرام إذ ال بددد مدن تنظيفهددا يوميددا 
وعدددة مددرات  نهددا مصدددر لتددرا م ا وسدداإ والجددراثيم إذا لددم يددتم تنظيفهددا بشددكل 

 .ةحيح
خلدددده مددددن قددددوة اإليمددددان وةددددحة التغذيددددة ا فالوجدددده مددددرنة المددددامن ا يعكددددس مددددا بدا

 والنظافة لها دور هام في إظهار جماله وللحصول على هذا يراعى ما يلي :
التقدددرل إلدددى اللددده بالطاعدددات )  الوضدددوء ا الصدددالة ا التبسدددم فدددي وجدددوه اآلخدددرين 
وسددماا القددران وا حاديدد  الشددريفة والتحدددث فددي مالدده مصددلحة للفددرد والمجتمددع 

 .خرينوعدم التصنت على اآل
 ؟اذ ري وظيفة  ل حاسة س

سددورة  .قددال اللدده تعددالى : ) قددل هددو الددذي أنشدد  م وجعددل لكددم السددمع وا بصددار (
 .22الملك نية 
 .................. النظر في ما احل الله لنا.البصر والعين.6
 ....................... االستماا لكل ما هو مفيد.ا ذن.7
 .ن الروائح والحوادث..... الخ................. التمييز بي.ا نف.8
 ............................ العمل في  ل ما فيه طاعة الله.اليد.9
 ............... التحدث والتذوق بكل ما انعم به المولى.اللسان.11

 ؟الخاةة بتنظيف ا ذن
 :  يعللي ما يل س

تدعك الرقبة بالماء والصابون  .2
 .ثم تشطف بالماء البارد

اإلةبع  الحذر من استعمال .4
 .لتنظيف ا نف

ما أهمية وجود الشعيرات في  س
  ؟ا نف

اذ ري اآلية الدالة على عظمة  س
الله تعالى في خل  الحواس 

 ؟لإلنسان
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 نظافة الوجه :
 أسباب غسل الوجه كل صباح :

 .يعطي اإلحساس باليقظة التامة .4
ما يزيل نثار العرق اللزج الذي يطرد النوم من العين ويمنع التثا ل   .5

 .ترا م أثناء النوم
 .يعطينا إحساسا  بالنظافة واالنتعاش ويهيئنا لبدء يوم جديد .6

 ا دوات المستخدمة في التنظيف. 

 
 كيفية غسل الوجه :

 .افتحي الصنبور وبللي يديك بالصابون وادعكي بها .4
ي الماء أغمضي عينيك وضعي  فيك متجاورتين ثم انحن إلى ا مام ورش .5

 على وجهك ا احذري تساقط الماء حولك.
 .ثم جففيه بالمنشفة جيدا بواسطة الضغط وليس الفرك .6

 ؟عللي تجفيف الوجه بواسطة الضغط وليس الفرك 
 .الناتجة من الخاليا تلعدم إجهاد البشرة وتعطيل الخاليا واإلفرازا

 
 تنظيف األنف :  -أ 
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 :أهمية ا نف 

م وهو الممر الطبيعي لدخول الهواء إلى الرئتين ا نف وفيه تكمن حاسة الش 
  .وخروجه منها

 :أهمية المادة المخاطية في ا نف 

يفرزها الجسم عند الحاجة ) في حاالت البرد والز ام ( وذلك لترطيب الغشاء 
 .الداخلي لألنف

 :ا دوات المستخدمة في التنظيف 

 
 : طريقة العناية با نف 

داخل ا نف ثم استنثاره ويحسن  استنشاق قليل من الماء إلى .1
 .تكرار ذلك عدة مرات

التمخط في منديل خاص بك ويفضل أن يكون منديل ورقي ليلقى  .2
 .في سلة المهمالت عقب استعماله

عدم استعمال اإلةبع في تنظيف ا نف  نه ياذي الغشاء  .3
 الداخلي لألنف ويسبب االلتهال.

 .أو انسدادا له عدم إدخال غريبة داخل ا نف  نه يسبب ضررا .4
الذهال إلى الطبيب عند الحاجة وعدم استخدام ا دوية دون  .5



 

 قـــويــمالت المحتوى و عرض   إجـراءات الـدرس األهــداف السلوكيــة

 .استشارة

 

 ن : يب ـ تنظيف العين

 
 أهمية هذه الحاسة العظيمة.   

  8قال تعالى ) الم نجعل له عينين ( البلد ايه  

العين نعمة من نعم الله علينا فهي حاسة اإلبصار لد  اإلنسان منها يسدتطيع ر يدة 
ياء المحيطددة بدده ا وبهددا يدددرك قدددرة اللدده وعظمتدده فددي خلقدده جددل شددانه حيدد  ا شدد

 جعلها:
تحتدددل الجدددزء العلدددوي مدددن الوجددده غيدددر متالةدددقتين ا حتدددى تسدددتطيع تحديدددد  .1

 .المكان الصحيح لألشياء وتوسع الر ية
 سخر لها أعضاء وقنوات للمحافظة عليها وهي : .2

 .خل العينالرموش : لتحجب الغبار وا جسام ا خر  حتى ال تد •

الجفن : وهي تحمي مقدمة مقلة العين ويبطنه من الداخل غشاء يفرز  •
 .مخا  وهو سائل شفام لزج يخفف احتكاك مقلة العين

القنوات الدمعية : مسئولة عن إفراز الدموا التي تساعد في جعل  •
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 .العين نظيفة ولتحفظها من الجفام

 
 .ا دوات المستخدمة في التنظيف •

 
  بها :طريقة العناية 

غسل العينين بالماء يوميا وتجفيفها بالمنشفة الخاةة بمسح الوجه  .4
 .والعينين أو المناديل النظيفة

 .عدم دعك أو وضع اليدين على العينين إذا  انت متسخة .5
 .عند التهال العينين يجب استشارة طبيب مختص  .6

 أهمية إخراج الدمع من العين.  

 

 

على البصر وبعض من العادات التي تعمل على المحافظة 
 سلبياته :



 

 قـــويــمالت المحتوى و عرض   إجـراءات الـدرس األهــداف السلوكيــة

 .حافظي عليها بغسلها ةباحا  ومساء   .8
 .التعود على النوم في مواعيد ثابتة  ن النوم يمد العينين بالراحة .9
 .مراجعة الطبيب عند حدوث التهال بالعين .11
 .عدم اإلجهاد بالقراءة والكتابة والجلوس أمام التلفاز لفترة طويلة .11
 .لعينيناستخدام فوطة خاةة لمسح الوجه وا .12
أن يكون الضوء عند جلوسك على مكتب أو منضدة للقراءة والكتابدة مدن  .12

 .ناحيتي اليسار والخلف بدرجة  افية
  .الجلوس بطريقة معتدلة وعلى بعد مناسب عن الشيء الذي تعملين فيه .14

 تنظيف األذنين والرقبة : -جـ  

 

 .أهمية االهتمام بهذه األعضاء وعدم إهمالها

احد الحواس الخمس التي بوساطتها يتصل اإلنسان بالعالم من  ا ذن / السمع :
  .وا ذن هي العضو الذي يمكننا من سماا ا ةوات .حوله

  ؟عللي هذه العبارة ) عدم المبالغة في تنظيف ا ذنين يوميا  ( 
يفرز جدار القناة السمعية مادة ةمغية ةفراء اللون يعل  بها الغبار وا جسام 

ة لألذن ويتجمع في ثنايا ةيوان ا ذن ويكفي لتنظيف ا ذنين الغريبة الداخل
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لف قطعة قماش نظيفة على خنصر أةبع اليد وتجفيف ا ذنين بعد االستحمام 
ومنع الماء إلى التسرل لداخل القناة السمعية وتجنب استعمال الكولونيا في 

 .التنظيف
ئيدا  خمدس مدرات توضيح أهمية عمليدة الوضدوء فدي تنظيدف  دل أعضداء الجسدم تلقا

فدددي اليدددوم دليدددل علدددى حدددرص الددددين الحنيدددف علدددى سدددالمة اإلنسدددان وتسددديره قددددما  
 للخير والصالح والصحة.

 المراجع : 
 تيبات ةادرة عن وزارة الصحة في المحافظة على العينين  •

 .وا سنان

 

 

 

 

 

 
 ؟ما واجبك تجاه تلك الحواس س الواجب المنزلي

 



 

 

 الرابع الصف تدبير المادة     الفصل عنوان الدرس

 الفم وا سنان 
 طريقة التدريس يةالوسيلة التعليم     الحصة

 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –استجوابيه         التاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى نله وةحبه أجمعين.  تمهيد الدرس
 .عرل طريقة عمل تنظيف ا سنان أمام الطالبات.وأعضاء اإلنسان؟ماذا يوجد في الرأس؟ البيان العملي لعمل الحليب بالكا ا تتكونمم 
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 أن تذ ر الطالبة أهمية ا سنان. .1
أن تبددددين الطالبددددة مددددا ينبغددددي مراعاتدددده  .2

 للمحافظة على سالمة ا سنان.
أن توضددددددح الطالبددددددة طددددددرق تنظيددددددف  .2

 ا سنان.
 أهمية الحليب. أن تشرح الطالبة .4
أن تعددددد الطالبدددة مدددن أيدددن يسدددتخرج  .5

 الحليب.
أن تذ ر الطالبة  يفية غلي الحليدب  .6

 الطازج.
أن تعددددددددددددددرم الطالبددددددددددددددة الحليددددددددددددددب  .7

 المجفف.
أن تبين الطالبدة  يفيدة إعدداد حليدب  .8

 الشرل من الحليب المجفف.
 أن توضح الطالبة قيمته الغذائية. .9

 
 المحتوى:

 أهمية ا سنان وطريقة تنظيفه و يفية العناية بها. .1

 .وعمل الحليب مع الكا ا .2

 أهمية األسنان:
تقطيددع الطعددام وطحندده والغددذاء الصددحيح المتددوازن أساسددي لنمددو ا سددنان تعمددل ا سددنان علددى 
 وخالية من ا مرال.

 ما ينبغي مراعاته للمحافظة على سالمة األسنان:
 اإل ثار من شرل الحليب. .1

 تجنب أ ل ا شياء القاسية. .2

 تغيير فرشاة ا سنان  ل ثالثة أشهر. .2

 عدم شرل أو أ ل البارد بعد الساخن أو العكس. .4

 رة طبيب ا سنان  ل ستة أشهر للت  د من سالمتها.زيا .5

 

 اذ ري أهمية ا سنان. س
بيندددي مدددا ينبغدددي مراعاتددده للمحافظدددة  س

 على سالمة ا سنان.
 وضحي طرق تنظيف ا سنان. س
 اشرحي أهمية الحليب. س
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أن تددذ ر الطالبددة مقددادير الحليددب  .11
 .وبالكا ا

 تستنج الطالبة طريقة العمل. أن .11
أن تددددتقن الطالبددددة عمددددل الحليددددب  .12

 .وبالكا ا
أن تحدددافل الطالبدددة علدددى النظافدددة  .12

 أثناء العمل.
أن تكتدددددب الطالبدددددة الددددددرس مدددددن  .14

 السبورة.

 

 طريقة تنظيف األسنان:
 المضمضة بعد تناول أي طعام للتخلص مما يعل  با سنان عند ا  ل. .1

السددواك منددذ اسددتخدامه يحصددل المددرء علدددى فائدددتين ا جددر والثددوال لتطبيدد  سدددنة  .2
عليدده السددالم )لددوال أن  اإلسددالم وتطهيددر الفددم وتز يدده رائحتدده وإزالددة بقايددا الطعددام قددال

 أش  على أمتي  مرتهم بالسواك عند  ل ةالة(.

 استعماله الفرشاة والمعجون.د .2

تنظيف ا سنان بالخيط الطبي وينبغي الحذر من استعمال ا عواد الخشبية  ن لها  .4
 طرم حاد ويجرح اللثة.

 

 أهمية الحليب:

 
 

ُ  لألسنان وال يوجد غذاء   بديل يساويه.يعتبر غذاء هاما  وضروريا 

 الواجب المنزلي

 عللي لما ي تي: س
 تغيير فرشاة ا سنان  ل ثالثة أشهر.

 املئي الفراغ بالكلمات المناسبة فيما يلي: س
 ستعمال..... و..... عقب تناول الطعام.لتنظيف ا سنان يجب ا -1

 



 



 

 

 الرابع الصف تدبير المادة     الفصل عنوان الدرس

المحافظة  تنظيف أدراج ومقاعد الصف
 على فناء المدرسة

 طريقة التدريس الوسيلة التعليمية     الحصة

 إلقائية -ية حوار  –استنتاجيه  –استجوابيه         التاريخ

  تمهيد الدرس
 ؟اذ ري حكمة أو قول م ثور عن النظافة  ما هي محتويات غرفة الصف؟  ما هي العادات الحسنة التي حثنا عليها ديننا الحنيف؟ س

 معينة عن أنواا الخشب. ةور من مجالت ايكيا وغيرها.نماذج للمستحضرات..الحجرة الدراسية
 

 التقـــويــم عرض   إجـراءات الـدرسالمحتوى و  األهــداف السلوكيــة

أن تعطدددددددددي التلميدددددددددذة مفهومدددددددددا  .1
مبسدددددددطا عدددددددن النظدددددددام بشدددددددكل 

 .مبسط
أن تبددين التلميددذة أهميددة النظافددة  .2

 في الحياة اليومية للفرد.
أن تعدددددددد التلميددددددذة محتويددددددات  .2

 .الصف الدراسي من ا ثاث
أن تحدددددددددددد التلميددددددددددذة نوعيددددددددددة  .4

المصددددددددر فددددددددي تصدددددددنيع قطددددددددع 
 ا ثاث.

يددذة أهميددة تغيددر أن توضددح التلم .5
 هواء الغرفة ةحيا.

 ؟على ماذا يدل المكان النظيف والمرتب س
حثنددا عليهددا  يدددل ذلددك علددى نظافددة أهددل ذلددك المكددان وتنظدديمهم وتطبيدد  أهددم ةددفة

 ديننا اإلسالمي. 
 تعريف النظام :

 .هو إتباا الطرق الصحيحة للحصول على أفضل النتائج
 تعريف النظافة :

 .هي عماد الصحة بها ينجو الفرد من المخاطر وا مرال
 ؟ما واجبك نحو النظافة س

واجبدددي التمسدددك بهدددا وتطبيقهدددا فدددي  دددل مجددداالت حياتندددا  نهدددا تضدددمن لندددا الصدددحة 
 .بعد مشيئة الله سبحانه وتعالىوالسالمة 
 ؟عددي محتويات غرفة الصف س

أدراج ا مقاعدددددد ا سدددددبورة ا نوافدددددذ ا أبدددددوالا مكيدددددفا مروحدددددةا شدددددبابيك ا وسدددددائل 

 ؟عرفي النظافة س
عددددددددددددددي محتويددددددددددددات غرفددددددددددددة  س

 ؟الصف
 أ ملي بكلمات مناسبة :  س
قدددددددددددددددراءة التعليمدددددددددددددددات علدددددددددددددددى  .1

المستحضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرات 
 ............استعماله.تكون

مدددن ا ضدددرار الناتجدددة مدددن عددددم  .2
تغطيدددددددددددددددددددددددددددددددددددة ةدددددددددددددددددددددددددددددددددددندوق 

 ..............  .القمامة

مددن الظددواهر السددلبية فددي فندداء   س
 المدرسة : 



 

 التقـــويــم عرض   إجـراءات الـدرسالمحتوى و  األهــداف السلوكيــة

أن تنظدددددددف التلميدددددددذة مقعددددددددها  .6
الخددداص فدددي الصدددف باسدددتخدام 

 مواد التنظيف.
أن تعلدددل التلميدددذة أهميدددة قدددراءة  .7

التعليمددات لكددل مستحضددر قبددل 
 استعماله.

أن تندددددددددداق  التلميددددددددددذة بعددددددددددا  .8
الظدددددددواهر السدددددددلبية فدددددددي فندددددددداء 

 المدرسة.
يدددددذة ا ضدددددرار أن تسدددددتنتج التلم .9

الصددددحية فدددددي إهمددددال ةدددددندوق 
 .المهمالت

أن تتمسك التلميذة بداآلدال  .11
المتبعددددددة فددددددي المحافظددددددة علددددددى 

 .ساحة المدرسة
أن تبددددي التلميدددذة رأيهدددا فدددي  .11

 .المكان النظيف أمام زميالتها

 

 الخ..معينة
 ؟مما تصنع قطع ا ثاث في الصف س

 .تصنع من الخشب وله عدة أنواا منها الرخيص والغالي 
 مصدر األخشاب :

ا شددجار أضددخم الكائنددات الحيددة علددى وجدده نحصددل علددى ا خشددال مددن ا شددجار. و 
.. منهدددا الدددرخيص  الخشدددب الدددذي تصدددنع منددده أدوات المطدددبخ .ا رل وأطولهدددا عمدددرا

وبعدددا المناضدددد وا لدددواح وا رفدددف والمالعددد  الخشدددبية ا ومنهدددا الغدددالي الدددثمن مثدددل 
خشددب الددزان ا والجددوز ا وا بنددوس ا والبلددو  ا والصددنوبر ويصددنع منددع ا ثدداث مثدددل 

 .والكراسي والطاوالت وا سرة وغيرها الدواليب
 .لذا يجب العناية بتلك القطع وتنظيفها

 
 ؟ يف تحافظين على نظافة فصلك الدراسي س
 .تهوية حجرة الدراسة دائما وذلك بفتح ا بوال والشبابيك .1
تنظيف الدرج والمقعدد مدن الغبدار بفوطدة أو قطعدة قمداش ناعمدة قبدل جلوسدك  .2

 .عليه
يه حتددى يسددهل اسددتعماله وتجنبددي وضددع بقايددا الطعددام رتبددي درجددك دائمددا ونسددق .2

     .تغطية ةندوق القمامة .1

   .عام في سلة المهمالتإلقاء الط .2

 .سكب المشروبات على ا رل .2

 .ل و ج معا .4
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 .في حجرة الدراسة ) لماذا (
 .الن بقائها يجلب بعا الحشرات مثل النمل ويمكن أن تصدر رائحة  ريهة .4
ضددددعي ا وراق المهملددددة ونشددددارة ا قددددالم وبقايددددا ا طعمددددة والمناديددددل داخددددل  .5

 .ذبالالقمامة الموجودة في الفصل وتغطيته لعدم جذل الحشرات وال
 .اهتمي أنت وزميالتك بترتيب منضدة معلمتك والمحافظة على نظافتها .6
 .ترتيب وسائل اإليضاح بطريقة جيدة ونظفيها من ا تربة .7
 ؟ما هي ا دوات المستخدمة للتنظيف س

 إسفنج ا ماء ا ةابون ا مستحضرات جاهزة مثل البليدج ا منظف ا خشال.
 .يلة ا قفازات ا تغطية الرأس ( فتح النوافذمع ضرورة ارتداء المالبس الواقية ) المر 

 ؟ماذا يجب عليك عمله قبل استخدام المستحضر س
 .قراءة التعليمات المدونة على المستحضر جيدا  وتطبيقها بكل دقة والحذر منها

 أهمية المحافظة على فناء المدرسة :
هددو عبددارة عددن مكددان واسددع تتجمددع فيدده  ددل طالبددات المدرسددة  تعريــف الفنــاء : 

لقضداء وقددت الراحددة واالسددتجمام لددبعا الدددقائ  وهددو يعكددس مددد  االهتمددام والنظافددة 
 .والنظام في المدرسة

  ؟ما هي الخطوات الالزمة للحصول على فناء مثالي س
 .وضع بقايا الطعام في ا ما ن المخصصة لذلك .1
عدم إلقاء ا وراق أو العلب الفارغة في الفناء قال رسول الله ةلى الله عليده  .2

 .م ) تنظفوا فان اإلسالم نظيف (وسل
 ؟االهتمام بتغطية ةندوق القمامة بعد رمي المخلفات فيه ) لماذا ( .2
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 .حتى ال يترا م عليها الحشرات والذبال التي تسبب ا مرال .4
المحافظة على المزروعات وا شجار  نها تضفي على المدرسدة رونقدا جمديال  .5

 وتساعد على تنقية الهواء   

 عللي : س
 .فازات الجلدية الخاةة بالعمل إذا لزم ا مرلبس الق .1
 .ال تستعمل ا دوات التي تاثر على حساسية الصدر للطالبة .2
 .لبس الكمامات أثناء التنظيف إذا احتاج ا مر .2

  من األضرار الناتجة عن عدم تغطية صندوق القمامة :

 
 .الرائحة الكريهة .1
 .المنظر المزعج .2
راثيم وإمكانيدة وقوعده علدى الجسدم بعدد تجمع الذبال المحمل با قذار والجد .2

 .تنقله من مكان آلخر

 نظافة الفصل الدراسي
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 رتبي درجك       ضعي مخلفاتك    قبل جلوسك على المقعد     عدم دق المسامير      
 ونسقيه       في ةندوق القمامة  امسحي الدرج من الغبار    على الدرج أو المقعد       
 

 ساحة المدرسة
 
 

 وضع بقايا ا طعمة   عدم رمي ا وراق والعلب   تغطية ةنادي   عدم العب  واللعب     
 في ا ما ن المخصصة    الفارغة على ا رل          القمامة           في الساحة    

 لها          
 المراجع : 

 تال التدبير المنزلي للصف السادس .  

 ا المعلومات من المجالت المختلفة.بع 

 
 
 

   2ا 1الساال  67الكتال ةفحة  س الواجب المنزلي
 



 

 

 الرابع الصف تدبير المادة     الفصل عنوان الدرس

 ندال السلوك
 طريقة التدريس الوسيلة التعليمية     الحصة

 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –ستجوابيه ا        التاريخ

  تمهيد الدرس
 بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرم ا نبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى نله وةحبه أجمعين.

 ما واجبك تجاه والديك؟ ما واجبك تجاه المعلمات؟  س
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أن تددذ ر الطالبددة ندال السددلوك  .1
 في المنزل.

أن تبدددددين الطالبدددددة  يفيدددددة معاملدددددة  .2
 ا خوة الكبار والصغار.

أن توضدددددددددددددددددح الطالبدددددددددددددددددة ندال  .2
 السلوك في المدرسة.

أن تسدددددددددددددددتنتج الطالبدددددددددددددددة ندال  .4
 السلوك خارج المنزل.

أن تشرح الطالبة ندال السدلوك  .5
عنددددددددد الر ددددددددول والنددددددددزول فددددددددي 

 السيارة.
 

اجتماعي بطبعه يحب االختال  باآلخرين فيبدأ الطفل فدي مجتمعده المحددود  اإلنسان
والتعددرم علددى أمدده ثددم تتسددع دائددرة معارفدده با قددارل والمعلمددات  جددل الحصددول علددى 
هدددذه الصدددفة البدددد مدددن معرفدددة اآلدال السدددلو ية التدددي يجدددب ابتاعهدددا عندددد التعامدددل مدددع 

 اآلخرين.

 
 آداب السلوك في المنزل:

 دين:معاملة الوال 

 .طاعتها وتقبل نصائحها وحبها 

 .مساعدتها عند الحاجة وعدم التضجر أو الت فف منها 

 .االحترام والت دل عند التحدث معها 

 . السالم عليها ةباحا  ومساء 

 .رعايتها عند المرل 

اذ ري ندال السلوك في  س
 المنزل؟

بيني  يفية معاملة ا خوة  س
 والصغار؟ الكبار

وضحي ندال السلوك في  س
 المدرسة؟

استنتجي ندال السلوك   س
 خارج المنزل؟

اشرحي ندال السلوك عند  س
 الر ول والنزول من السيارة؟
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 :معاملة ا خوة الكبار والصغار 

 .احترام ا إ ا  بر والعطف على الصغير 

 .عدم رفع الصوت على الكبير 

 .مساعدة الكبير للصغير عند احتياجه لذلك 

 .محبتهم وحب الخير لهم 

 :معاملة ا قارل 

 .االحترام والتقدير لهم 

 .زيارتهم والساال عنهم 

 .مد يد العون لهم عند الحاجة 

 .االستماا لنصحهم وإرشادهم 

 آداب السلوك في المدرسة:
 :تذار للمعلمة عند االحترام والتقدير لهنا االنتباه للدرسا االع مع المعلمات

 الخط ا تنفيذ الواجبات المنزلية أوال  ب ول.

 :االحترام والتقدير لهن ومعاملتهن برف   مع المعلمات والعامالت في المدرسة
وعدم رفع الصوت عليهنا التعاون معهن والحرص على النظافةا استخدام 

 ا لفاظ الالئقة عند الطلب.

 :يب بالزميلة الجديدةا تقديم المساعدة الترح مع الزميالت وفي طابور الصباح
للزميالت والتعاون والساال عنهن وسرعة االنتظاما التقيد بالزي المدرسي 

 لالستفادةا عبور ممرات المدرسة بانتظام. تواإلنصا

 آداب السلوك خارج المنزل:
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  في الشارا: السير على الرةيفا االلتفات يمينا  ويسارا  أو العبور من
 والمحافظة على النظافة. المكان المخصص

  عند الر ول أو النزول من السيارة أو حافلة المدرسة: الحرص على
النهول مبكرا  قبل قدومهاا ارتداء الحجال اإلسالميا قفل بال السيارةا 

 ذ ر دعاء ر ول السيارة.

  إشارات المرور: لسالمتنا وسالمة اآلخرين يجب التقيد بإشارات المرور
 ا.الموجودة في الشار 

 
  اللون ا حمر : يعنى الوقوم واالنتظار للسيارات والعبور للمشاة. 
 اللون ا ةفر : يعنى الحذر واالنتباه. 
  اللون ا خضر : يعنى إمكانية العبور للسائقين واالنتظار للمشاة 

 

 
 .2س  22ص س الواجب المنزلي

 



 

 
 السادس الصف تدبير المادة     الفصل عنوان الدرس

 الصيدلية المنزلية
 طريقة التدريس وسيلة التعليميةال     الحصة

 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –استجوابيه         التاريخ

-وليةما هي المسميات التي نطلقها على ا فعال إلنقاذ أي مصال؟ هل يحتاج المسعف  دوات مساعدة؟ أين يمكن أن نحفظها؟ حقيبة اإلسعافات ا  س  تمهيد الدرس
 الصيدلية المنزلية.-مستخدمة في اإلسعافات ا وليةنماذج لبعا ا دوات ال
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  أن تعدددددددددددد التلميددددددددددذة بعددددددددددا
 الحوادث المقدرة في حياتها.

  أن تعددرم التلميددذة اإلسددعافات
   .ا ولية تعريفا مبسطا

  أن تصددددف التلميددددذة الصدددديدلية
المعينددة التددي  المنزليددة مددن خددالل

 .أمامها

  أن تحدددد التلميدددذة وظيفددة  دددل
 .قطعة في الصيدلية المنزلية

  أن تراعدددددددددددددددددددددددددي التلميدددددددددددددددددددددددددذة
االحتياطدددددددددددات الالزمدددددددددددة فدددددددددددي 

 .الصيدلية المنزلية

 ؟يتعرل اإلنسان لبعا الحوادث المقدرة عددي بعضا منها
..... .الحدددددروق والجدددددروح االختنددددداق الغدددددرق االةدددددطدام الكسدددددور التسدددددمم النزيدددددف

الخددددمات ا وليددة المقدمددة للشدددخص  هدديتعريـــف ااســعافات األوليـــة: .الددخ
المصال أو الدذي تحددث لده حالدة مدرل مفداجئ وتخفيدف الضدرر عنده قددر اإلمكدان 

 .يمةبطريقة سل
هددي عبددارة عددن مكددان مناسددب لحفددل ا دوات وا جهددزة  الصــيدلية المنزليــة:  

 .الطبية المساعدة في الحاالت الطارئة
 أنواع الصيدلية:

 .ةيدلية خاةة .1
 .ةيدلية عامة .2

عددددددددددددددي الحددددددددددددوادث المقدددددددددددددرة  س
 لإلنسان؟

ةدددفي  ؟عرفدددي الحدددوادث المنزليدددة س
 ؟الصيدلية المنزلية

تحدددددددثي عددددددن وظيفددددددة اثنددددددين مددددددن  س
مدا االحتياطددات  ؟أدوات الصديدلية

الالزمددددة مراعاتهددددا عنددددد اسددددتخدام 
 ؟الصيدلية

مدددددددددا واجبدددددددددك تجددددددددداه الصددددددددديدلية  س
 ؟المنزلية

 



 

 التقـــويــم المحتوى و عرض   إجـراءات الـدرس األهــداف السلوكيــة

  أن تتمسددك التلميددذة بالقواعددد
والتعليمدددات المتبعدددة فدددي العنايدددة 

 .بالصيدلية

  أن تهددددددددددتم التلميددددددددددذة بتددددددددددوفير
ةددددددديدلية مصدددددددغرة فدددددددي أمدددددددا ن 

 تواجدها.
 

 األدوات التي تتوفر في الصيدلية:
هدو جهداز لقيداس درجدة الحدرارة ا والدرجدة المناسدبة لحدرارة اإلنسددان  :الترمدومتر .1

 ا ويصددنع مددن الزجدداج وهددو قطعددة مدرجددة وبداخلدده مددادة الزئبدد  الددذي    27هددي 
يتحدددرك بفعدددل الحدددرارة ويرتفدددع لألعلدددى ا وهدددو ضدددروري فدددي  دددل مندددزل ا ومنددده 

 .االلكتروني والمدرج
وهدو خامدة خاةدة للمسدح وتنظيفده الجدروح أو الحدروق  :الشاش والقطن الطبدي .2

 .أو لوقف الدم ا ويصنع من نبات القطن
وتسددتخدم فددي الحدداالت البسدديطة والسددطحية مثددل  :والمطهددرات بعددا المددراهم .2

 .الحروق أو الجروح المساعدة المصال وتخفيف ا لم عنه
لتضددددميد الجددددرح وقددددص الشدددداش بعددددد لفدددده أو  :أربطددددة ومقددددص وربددددا  ضدددداغط .4

 .المالبس المعيقة للجسم
 .أشرطة الةقة .5
 . مادات ساخنة وباردة .6
 .مسكن لآلالم وخافا للحرارة .7

 عاته في الصيدلية المنزلية:ما ينبغي مرا
 .توضع في مكان بارز بعيدة عن متناول أيدي ا طفال .1
 .تكتب أسماء ا دوية وطريقة استعمالها على الزجاجات بخط واضح .2
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ينبغددي مالحظددة تدداريخ الصددالحية عنددد اسددتعمال الدددواء وإتددالم  ددل دواء ينتهددي  .2
 .تاريخ ةالحيته

 المراجع:  

 تال اإلسعام ا ولي . 

 المة المنزلية. تال الس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .( 2( والساال الرابع فقرة )  2الساال ا ول فقرة )  84الكتال ةفحة  س الواجب المنزلي
 



 

 

 السادس الصف تدبير المادة     الفصل عنوان الدرس

 الجروح ا نزيف ا نف ا الشهقة
 طريقة التدريس الوسيلة التعليمية     الحصة

 قائيةإل -حوارية  –استنتاجيه  –استجوابيه         التاريخ

  تمهيد الدرس
 شخص ما تعرل إلةابات بخدش داخل ا نف ناتج عن حالة العطس... وأخر تعرل إلةابات ناتجة عن قطع غير طبيعي في الجلد بالة حادة...

ة.نماذج لبعا ما هي نوا اإلةابة التي تعرل لها هاذين الشخصين؟ قدمت لهذين الشخصين نوا من المساعدات الفورية؟ حقيبة اإلسعافات ا ولي  س
 ا دوات المستخدمة في اإلسعافات ا ولية.جهاز الدوران.
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  أن تعددرم التلميددذة اإلسددعافات
ا وليددددددددة فددددددددي خددددددددالل خمسددددددددة 

 دقائ .

  أن تددددددددددذ ر التلميددددددددددذة أهميددددددددددة
 اإلسعافات ا ولية.

 أن تعدددددددد التلميددددددذة ا سددددددبال 
 المادية للجروح. 

  أن تبدددين التلميدددذة أهميدددة الددددم
 .في الجسم

  أن تقددددددددددددارن التلميددددددددددددذة بددددددددددددين
اإلسدددددددعافات ا وليدددددددة للجدددددددروح 

 استرجع مع التلميذات المعلومات التالية:
  ؟سمي نوا المساعدات التي قدمت لهذين الشخصين س

 تعريف ااسعافات األولية:
 هي العناية الفورية التي تقدم للشخص المصال أو الذي تحدث له حالة مرل

 .مفاجئ
 أهمية ااسعافات األولية: 

 إنقاذ المصال مبدئيا حتى يتم نقله للمستشفى. .1
 تحاشي تدهور حالته. .2
 مساعدته على الشفاء. .2

 مسؤولية المسعف األولي:
 تقييم الوضع دون تعريا نفسك للخطر. .1

اذ دددددددددددري تعريدددددددددددف اإلسدددددددددددعافات  س
 ؟وأهميته ؟ا ولية

هدددددداتي بعددددددا ا سددددددبال الماديددددددة  س
 ؟للجروح

 ؟ما وظيفة الدم في الجسم س
عللي: ضرورة التعدرم علدى نوعيدة  س

 الجروح التي قد تعترضك؟
اذ ددددددري بعددددددا الطددددددرق الخاطئددددددة  س

 ؟لوقف نزيف ا نف
عددي أنواا الجروح التدي يتعدرل  س

 ؟ا جسم اإلنسانله
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 واإلسعافات ا ولية للرعام.

  أن تعطددي أمثلدددة  سددبال ندددزم
 .الرعام من ا نف

  أن تسدددددددتنتج التلميدددددددذة أنددددددددواا
 الجروح من خالل المعينة.

  أن توضددددددددح التلميدددددددددذة  يفيدددددددددة
المصدددددددال إسدددددددعام الشدددددددخص 

 بالشهقة.

  أن تتمسدددددددك التلميدددددددذة بقولددددددده
تعدددالى ) وال تلقدددوا ب يدددديكم إلدددى 

 .التهلكة (

 

 تحديد نوا المرل أو الحالة التي يشكو منها المصال. .2
 تقديم المعالجة الفورية المناسبة. .2

  ؟ددي بعا ا جهزة الموجودة في جسم اإلنسانع س
 ؟ما هي وظيفة  ل جهاز من هذه ا جهزة س
 .هناك جهاز مسئول عن الدم في جسم اإلنسان؟ ) جهاز الدوران ( س

 وينسددددال الدددددم فددددي أجسددددامنا خددددالل شددددبكة مددددن ا نابيددددب تدددددعى ا وعيددددة الدمويددددة أ
ين إلدددى جميدددع أجدددزاء العروق.ويقدددوم القلدددب بضدددخ الددددم الدددذي يحمدددل الغدددذاء وا  سدددج

دق القلب حدثت نبضة عن دفدع الددم داخدل العدروقا الشدخص السدليم  االجسما و لم
 يتراوح نبضه ما بين ستين وثمانين نبضة في الدقيقة.

 إما نبا الطفل فقد يبلغ مئة نبضة في الدقيقة. 
 أوال / الجروح:

 نسجة.عبارة عن قطع غير طبيعي في الجلد أو غيره من ا  تعريف الجروح:
 أنواع الجروح: 

وهي ناتجة عن قطع بالة حادة أو ثقدب أو  شدط فدي الجلدد بحيد   مفتوحة: .1
 يتدف  الدم إلى خارج الجسم.

وهدي تظهدر بشدكل رضده بحيد  يتجمدع الددم تحدت الجلدد وال يخدرج  مغلقة: .2
 .من الجسم

يادي الجرح إلى انفتاح الجلد وتسدرل الددم إلدى الخدارج. ولكدن الجدروح البسديطة ال 
تنددزم  ثيددراا ويتوقددف نزفهددا بسددرعة فددي العددادةا إمددا الجددروح العميقددة أو الكبيددرة فقددد 

 ؟حددي طرق إسعام الشهقة س
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تادي إلدى فقددان دم  ثيدرا ممدا يعدرل المصدال إلدى الخطدرا إذ قدد يصدال بدرهط أو 
 يموتا فإذا رأيت الدم يتدف  من جرح فمن الضروري جدا إيقام النزم على الفور.

 إسعاف الجروح:
 الجرح البسيط:

لجرح البسيط اجلس المصال وتغسل اليدان قبل البدء بعالج الجرح ثم في حالة ا
نظف الجرح مع المنطقة المحيطة به بالشاش المعقما ثم استعمل شاشة لتجفيف 

 ةبالقطن الطبي والماء برف ا بحي  تبدأ بالجرح ضعي ضماد حالجرحا امسحي الجر 
 .ويثبت بالة 

 إيقاف النزيف الخطير:
داهما من ا خر  بالضغط عليهمدا جيددا بإبهامدك قربي حافتي الجرح أح .1

وأةابعكا إذا لم يكن لديك ضمادةا قد تضدطر بالضدغط طدويال قبدل أن 
 يتوقف تدف  الدم.

امسك بالذراا أو الرجل المنزوفة وارفعها إلى علىا استر الجدرح بدالقطن  .2
الطبددددي ب سددددرا مددددا يمكددددنا ولدددديكن المصددددال جالسددددا أو مسددددتلقيا عندددددما 

 تسعفه.  
يضدددغط عليددده ضدددغطا  ةالجدددرح ب حكددداما ولكدددن ال تجعدددل الضدددمادضدددمد  .2

فددال تنزعددها ولكددن  ةشددديدا. وإذا اخددذ الدددم يتسددرل مددن خددالل الضددماد
 ضعي فوقه قطعة أخر  وضمد الذراا ب  ملها من جديد.
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 ثانيا / نزيف األنف ) الرعاف (:
 تعريف نزيف األنف:

خل فتحتي ا نف ويحدث ذلك حالة م لوفة سببها عادة نزيف في ا وعية الدموية دا
 بعد تلقي ضربة أو العطس أو التمخط أو تنظيف ا نف.

 أسبابها:
 إةابة في ا نف ) ضربة شديدة على ا نف (. .1
 ارتفاا ضغط الدم. .2
 وجود جسم غريب في ا نف. .2
 ا ما ن المرتفعة. .4
 تنظيف ا نف بطريقة خاطئة. .5

 طرق وقف النزيف:
ن يضددغط بإةددبعيه بشدددة علددى الجددزء ا سددفل إليقددام الرعددام اطلبددي مددن المصددال أ

الطدري مدن ا نددفا مددة عشدرة دقددائ  أو خمدس عشدرة دقيقددة. دعدي المصدال يجلددس 
ويلص  الذقن بالصدر فذلك يمنع تسرل الدم إلى الحل  والحنجدرة. ويطلدب منده أن 
 يتنفس من الفما  ما يمكن وضع  مادات باردة على ا نف والجبين وخلف الرقبة.

 لشهقة ) الفهيقة (:ثالثا / ا
   تسمى الفواق:

 وهي الفهيقات المتتالية التي تصيبنا في بعا ا حيان وال نستطيع التخلص منها.
   الفهيقة:
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فددي حقيقتهددا تقلددص تشددنجي عصددبي للحجددال الحدداجز يجعددل الشددخص يشدده  فجدد ة 
وتغلدد  ا وتددار الصددوتية عنددده سددريعا وتسددتمر لفتددرة بسدديطة ولكنهددا فددي بعددا ا حيددان 

 ل مدتها.تطو 
 عند التعرض لها يمكن إتباع اآلتي:

 أ ل برتقالة أو شرل عصير برتقال طازج. .1
شرل جرعدة مدن المداء والتوقدف عدن التدنفس فتدرة ثدم شدرل جرعدة أخدر   .2

 والتوقف عن التنفس مرة ثانية فترة ثم ثالثة.
 الشبت لمضغها. رإعطاء المصال من بذو  .2
 شرل مغلي النعناا.  .4

 المراجع: 

 ا ولي  تال اإلسعام. 

 .تال السالمة المنزلية  

 
 
 

 .( 1الساال ا ول فقرة ) أ ( والساال الرابع فقرة )  84الكتال المدرسي ةفحة  س الواجب المنزلي
 

 



 

 الخضروات
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 الفوا ه
 قة التدريسطري الوسيلة التعليمية     الحصة

 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –استجوابيه         التاريخ

 الفوا ه لها منظر جذال وطعم لذيذ ورائحة عطرية جميلة وهي طعام أهل الجّنة. بعا الصور.  تمهيد الدرس
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 همية الفا هة.أن تعرم الطالبة أ .1

أن تددذ ر الطالبددة القيمددة الغذائيددة  .2
 للفا هة.

أن توضددددح الطالبددددة طددددرق شددددراء  .2
 الفا هة.

أن تفسددر الطالبددة شددرو  اختيددار  .4
 الفا هة.

أن تبددددين الطالبددددة أنددددواا الفا هددددة  .5
 التي يعمل منها العصير.

 

 
ة يمكن أن تقدم الفا هة في بداية وجبة اإلفطار لفتح الشهية وزيادة إفراز العصار 

الهضمية التي تساعد على هضم ا طعمةا ويمكن تناولها أيضا  بين الوجبات أو في 
 نهاية الوجبة  نوا من الحلو .

 القيمة الغذائية للفاكهة:
ت عتبر الفا هة والخضروات إحد  المجموعات الغذائية وهي من أغذية الوقاية التي 

تمد الجسم بالماء وا ليام تمد الجسم با مالح المعدنية والفيتاميناتا  ما أنها 
 النباتية الضرورةي لتخليص الجسم من الفضالت.

 ما ينبغي الحرص على أ ل الفا هة والخضروات النيئة بين الوجبات  بديل للفطائر 
 والشو والته والحلويات.

 عرفي أهمية الفا هة. س

 ضحي طرق شراء الفا هة.و  س

 فسري شرو  اختيار الفا هة. س

بينددددي أنددددواا الفا هددددة التددددي يعمددددل  س
 منها العصير.
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 طرق شراء الفاكهة:
تي تستورد توجد معظم أنواا الفا هة في السوق على مدار العام نظرا  لتعّدد البلدان ال

 منها.
 وتوجد في األسواق باألشكال التالية:

 محفوظة. -مجففة  -مجمدة  -طازجة 
 شروط اختيار الفاكهة:

 طازجة. -
 خالية من العطب. -

 ناضجة. -

 أنواع الفاكهة التي يعمل منها العصير:
 البرتقال. -
 الليمون. -

 العنب. -

 الشمام. -

 الجريب فروت. -

 التفاح. -

 المانجو. -
 اذ ري القيمة الغذائية للفا هة. س الواجب المنزلي
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عصير  -العصائر )عصير الليمون 
 البرتقال(

 طريقة التدريس الوسيلة التعليمية     لحصةا

 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –استجوابيه         التاريخ

 بعا الصور.تتعّدد أنواا الفوا ه التي تستخدم في عمل العصائرا و ل نوا له طعمه اللذيذ الذي يمّيزه.   تمهيد الدرس
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 أن تعرم الطالبة أنواا العصير. .1

أن تدددذ ر الطالبدددة مقدددادير عصدددير  .2
 الليمون.

أن توضدددح الطالبدددة طريقدددة تنفيدددذ  .2
 عصير الليمون.

أن تفسدددر الطالبدددة أهميدددة عصدددير  .4
 البرتقال.

أن تبدددددين الطالبدددددة طريقدددددة تنفيدددددذ  .5
 عصير البرتقال.

أن تددددتقن الطالبددددة تقددددديم عصددددير  .6
 البرتقال.

 

 ع العصير:أنوا
العصير الطازج: وهو العصير الذي يتم عمله من الفا هة الطازجة ثم يقدم  -1

 مباشرة بدون إضافة مواد حافظة.
العصير المحفوظ: هو العصير المصنوا نليا  حي  يتم حفظه وتعليبه بعد  -2

 إضافة المواد الحافظة من ِقَبل المصانع.

 ة أعلى من العصير المحفوظ.وأفضلها العصير الطازج الحتوائه على قيمة غذائي
 مقادير عصير الليمون:

 حبات ةغيرة. 4ليمونتان  بيرتان أو  -
 أ وال ماء. 4 -

 مالع   بيرة سكر أو حسب الرغبة. 8 -

 الطريقة:
 يغسل الليمون جيدا  ثم يجّفف. -
 يش  نصفين عرضا  ويعصر بالعصارة اليدوية أو الكهربائية. -

 اذ ري مقادير عصير الليمون. س

ة تنفيدددددددذ عصددددددددير وضدددددددحي طريقددددددد س
 الليمون.

 فسري أهمية عصير البرتقال. س

 بيني طريقة تنفيذ عصير البرتقال. س

  يف يقّدم عصير البرتقال؟ س
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 ك.يضام له الماء والسكر حسب الرغبة ويحرّ  -

 يصب في أ وال ويقّدم باردا . -

 أهمية عصير البرتقال:
من أفضل أنواا العصير عصير البرتقالا وينبغي أن يشربه ا طفال إلى جانب الحليب 

  نه يكمل ما يفقده الحليب من فيتامين )ج( باإلضافة إلى نكهته اللطيفة.
 طريقة عمل عصير البرتقال:

 يغسل البرتقال جيدا  ثم يجّفف. -
 البرتقالة نصفين عرضا  وتعصر بالعصارة اليدوية أو الكهربائية.تش   -

يفرّغ العصير في إبري  خاص بعد تصفيتها وقد ي ضام إليه قليل من السكر  -
 حسب الرغبة.

 تقديم عصير البرتقال:
 يصب في أ وال الشرال ويزيّن بشريحة برتقال ويقّدم باردا .

 
 
 
 

 عددي أنواا العصير. س الواجب المنزلي
 



 

 

 الرابع الصف تدبير المادة     الفصل عنوان الدرس

 عصير قمر الدين والفوا ه المشكلة
 طريقة التدريس الوسيلة التعليمية     الحصة

 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –استجوابيه         التاريخ

 تتعّدد وتختلف أنواا العصائرا و ل نوا له طريقته الخاةة به. بعا الصور.  تمهيد الدرس
 

 التقـــويــم المحتوى و عرض   إجـراءات الـدرس األهــداف السلوكيــة

 م الطالبة قمر الدين.أن تعر  .1

أن تذ ر الطالبة مقادير عصير  .2
 قمر الدين.

أن تبين الطالبة طريقة تنفيذ  .2
 عصير قمر الدين.

 

 تعريف قمر الدين:
 هو لفائف تصنع من المشم  بعد تبّخر الماء منه.

 مقادير عصير قمر الدين:
 نصف  يلو قمر الدين. -
 ماء مغلي للنقع. -

 سكر حسب الرغبة. -

 ير قمر الدين:طريقة تنفيذ عص
 2يقطع قمر الدين قطعا  ةغيرة ويغسل بالماء المغلي وينقع )مدة ال تقل عن  -

 ساعات(.
 يصّفى قمر الدين بمصفاة سلك ويحلى بالسكر. -

 يمكن أن تضام إليه  مية من الماء حتى يصل إلى درجة الس مك المرغوبة. -

 يقدم في ا  وال الباردة. -

 

 عرفي قمر الدين. س

 اذ ري مقادير عصير قمر الدين. س

بيندددددي طريقدددددة تنفيدددددذ عصدددددير قمدددددر  س
 الدين.

 وضحي عصير الفوا ه المشكلة. س

 فسري مقادير عصير الكو تيل. س

  يف يتم تنفيذ عصير الكو تيل. س



 

 التقـــويــم المحتوى و عرض   إجـراءات الـدرس األهــداف السلوكيــة

 

 عصير الفواكه المشكلة:
 عن عّدة أنواا مختلفة من الفوا ه ويطل  عليه "الكو تيل". هو عبارة

 مقادير عصير الكوكتيل:
  وبان من عصير البرتقال )الساب  تحضيرة(. -
 تفاحة. -

 موزة. -

 شرائح أناناس. -

 عصير ليمون. -

 حبة مانجو. -

 حبات فراولة. 11 -

 الطريقة:
 تخلط جميع المقادير معا  بالخال . -
 ة وتقّدم.تصب في ا  وال وتزّين بالفراول -

 
 
 

 ما فائدة الفوا ه للجسم؟ س الواجب المنزلي
 



 

 

 الرابع الصف تدبير المادة     الفصل عنوان الدرس

 سلطة الفوا ه
 طريقة التدريس الوسيلة التعليمية     الحصة

 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –استجوابيه         التاريخ

  تمهيد الدرس
مجموعدة مدن الصدور لتقدديم -ا ده منوعدة فو -وسديلة الفيتاميندات  ؟ما المجموعة التي تقينا من ا مرال بإذن اللده؟عددي المجموعات الغذائية س

 .نماذج حسية  شكال الفا هة-السلطات 
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أن تعدددددد التلميددددذة بعددددا أندددددواا .1
الفوا دددده التددددي تشددددتهر بزراعتهددددا 

 .المملكة العربية السعودية
أن تبددددددددددددددين التلميددددددددددددددذة أهميددددددددددددددة .2

 .لجسم ةحياالفيتامينات ل
أن تددذ ر التلميددذة شددرو  اختيددار .2

 .الفا هة الجيدة
أن تسدددددددددمي التلميدددددددددذة أشدددددددددكال .4

 .الفوا ه المتوفرة في ا سواق
أن تعددددد التلميددددذة طبدددد  السددددلطة .5

 بطريقة مبتكرة وفنية.
أن تتددددوخى التلميددددذة الحددددذر فددددي .6

 ا

لفا هددة مددن نعددم اللدده العظيمددة التددي تختلددف فددي أشددكالها ومددذاقها وأحجامهددا ومالمسددها 
ورائحتها وفائددتها فدي المملكدة العربيدة السدعودية تدزرا مجموعدة  بيدرة مدن الفوا ده مثدل 

 ...... الخ.والبرشومي والكرز والتوت والبطيخ التمر والعنب والتين
 

 أهمية الفاكهة :
 للفاكهة أهمية كبيرة سواء غذائيا أو صناعيا :

 .فيها نسبة  بيرة من الفيتامينات التي تقي الجسم من ا مرال .1
 .فيها نسبة مناسبة من ا حمال وا مالح المعدنية .2

مدددا اشدددهر أندددواا الفوا ددده زراعدددة  س
 ؟وديةفي المملكة العربية السع

الفيتامينددددددددددات مددددددددددن العناةددددددددددر  س
 ؟الغذائية المهمة وضحي ذلك

 عللي :  س
  غسددددددل الفوا دددددده جيدددددددا

بواسددددطة فرشدددداة ناعمددددة 
 .خاةة الوبرية منها

  يتم تجفيف بعا أندواا
 .من الفا هة

 ؟عرفي طب  سلطة الفا هة س
 ؟عددي مقادير الطب  س
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اسددتعمال ا دوات الحددادة أثندداء 
 .العمل

أن تحدددرص التلميدددذة علدددى تنددداول  .7
مددن الفوا ددده لوقايدددة   ميددة  افيدددة

 الجسم ضد ا مرال.
أن تقدديم التلميددذة الصددنف غددذائيا .8

 .خالل الحصة

 

 .غذاء لذيذ وبسيط ومفيد للصغار والكبار .2
على سالمة البشرة وتلين ا معاء وإزالة الحميات وبعا  له ت ثير .4

 .ا مرال
 .في تناول الفا هة بالفم وا سنان مباشرة تقو  ا سنان وتنظفها .5
 .تحتوي على العناةر الغذائية .6

 من شروط اختيار الفاكهة الجيدة :
 .تختار منها الناضجة السليمة الخالية من ا تربة والثقول وألوانها طبيعية

 صور تقديم الفاكهة :    بعض
 .فا هة طازجة ا فا هة مجمدة ا فا هة مجففة ا فا هة محفوظة

 استخدامات الفواكه :
 .في ةناعة العطور والصابون والتجميل •
 .في عمل المربيات والعصيرات والتزيين لألطعمة •
 ...تشغل السلطات مكانا هاما في قائمة الطعام •

 تعريف سلطة الفاكهة :
 حتوي على مجموعة من الفوا ه التي تكسب الجسم مناعة وقوة.هو طب  لذيذ ي

 ؟فما أهمية السلطة في الوجبة س
 .تعتبر فاتحة للشهية .7
 .عنصر هام لتهيئة المعدة الستقبال مختلف ا طعمة .8
 .غنية بالعناةر الغذائية .9

 ؟اذ ري شرو  اختيار الفوا ه



 

 التقـــويــم المحتوى و عرض   إجـراءات الـدرس األهــداف السلوكيــة

 تساعد الجسم على طرد الفضالت بفعل ا ليام التي تنشط ا معاء  .11

 المقادير: 
ا تفاحتان ا برتقالتان ا فراولة ا  يوي ا محلول سكري )  ول ماء +  أةابع موز 2
 .مالع  سكر ( 4

 . ريمة أو قشدة للتزيين
 الطريقة :
 .تقشر الفا هة وتقطع حسب الرغبة .1
 .تخلط في طب  بلور عمي  أو أ وال واسعة .2
 .يصب عليها قليل من الشرال .2
 .تزين بالكريمة المخفوقة أو القشدة .4

 حلول السكري للسلطة :فائدة إضافة الم
  .للمحافظة عليها من تغيير لونها إلى ا سود

 أهمية غسل الفواكه جيدا قبل تناولها :
 . نها عرضة لرش المبيدات أثناء زرعها .1
 .تعرضها للمس من قبل المارة .2
 .تعرضها للهواء وا تربة خصوةا في الفا هة الوبرية .2

 كهة :اارشادات الالزمة أثناء عملية التقطيع للفا
 .استخدام سكين حادة وخاةة للفوا ه وغير قابلة للصدأ .1
 .تقطيع الفا هة بفترة بسيطة حتى ال تت ثر مع الهواء ويتغير لونها .2
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 .تقطع الفوا ه إلى قطع متوسطة .2
 التقييم : 

 من الناحية الغذائية :
 الفواكه :

نيدة والبروتينيدة من أغذية الوقاية باإلضافة إلى نسب معينة من المدواد السدكريات والده 
 .وا مالح المعدنية للوقاية من ا مرال

 الكريمة :
 .من المواد البروتينية الالزمة لبناء الجسم 

 المراجع :
 تال الطهي علم وفن / نرجس سابا . 

  ه1421الدروس التعليمية لمادة التدبير المنزلي لعام. 

 
 
 
 
 

 .( 9( فقرة )  2رقم )  ساال 62الكتال ةفحة    الواجب المنزلي
 



 

 

 الخامس الصف تفصيل المادة     الفصل عنوان الدرس

عمل التشطيبات النهائيه للقطعه الفنيه 
 واخراجها  بالشكل المطلول

  الحصة
 طريقة التدريس الوسيلة التعليمية   

  التاريخ
 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –استجوابيه       

  تمهيد الدرس
ا ينبغي لنا والصالة والسالم على رسول الله محمد ةلى الله عليه وسلم.......لقد قمنا في الحصة السابقة بالبدء في التطريز بعد عملية التطريز ماذ هالحمد الل

 ؟ينبغي لنا استكمال القطعة بوضع بعا التشطيبات وادون عنوان الدرس على السبوره.
 

 التقـــويــم و عرض   إجـراءات الـدرسالمحتوى  األهــداف السلوكيــة

أن تعدد الطالبة  أدوات  .1
 .التطريز 

أن تذ ر الطالبة  أنواا  .2
 .الغرز التي درستها

أن تستنتج الطالبة  طرق  .2
  .التشطيب للقطعة

أن تعمل  الطالبة  القطعة  .4
 .وتحافل على نظافتها

 

 . القطعة بعد ان اخترنا بعا الغرز التي تم دراستها سوم نقوم باستكمال
 أدوات التطريز؟ 
  القماش أدوات التطريز؟-الخيط -اإلبر 

 الناظم _الكشتبان-القماش-الخيط -اإلبر 
 السراجة :

 السراجة الزخرفية االسلسلة االمائلة ا المتقاطعة.
 طرق تشطيب المفرش. 

 الكلف.
 
 

 توان تعمل القطعه وتحافل على نظافتها ثم تقوم بعمل مقارنه بين اعمال الطالبا
نقيم الدرس من حي  ذ ر الفائدة عن طري  طرح ا سئلة ثم أقوم بتشجيع 

 الضعيفات والثناء على المجتهدات 

 عددي أدوات التطريز ؟
 
 

 اذ ري انواا الغرز التي درستها؟
 

 طرق تشطيب القطعه؟عددي 
 

 حافظي على نظافة القطعه؟
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 المراجع المستخدمه:    
 تال الصف الخامس ابتدائي . 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
  

  الواجب المنزلي

 



 

 

 الرابع الصف تفصيل المادة     الفصل عنوان الدرس

 السلسله غرزة
  الحصة

 طريقة التدريس الوسيلة التعليمية   

  التاريخ
 إلقائية -حوارية  –استنتاجيه  –استجوابيه       

  تمهيد الدرس
ل الصالة والسالم على رسول الله محمد ةلى الله عليه وسلم........عددي ادوات التطريز؟عددي ادوات زينه المرأة ؟ةفي شكل السلسله؟من خالالحمد لله و 

 المناقشة استنتج عنوان الدرس وأدونه على السبورة.  
 

 التقـــويــم المحتوى و عرض   إجـراءات الـدرس األهــداف السلوكيــة

طالبة غرزة أن تعرم ال .1
 .السلسلة

أن تعلل الطالبة تسمية  .2
 .الغرزة بهذا االسم

ان تذ ر الطالبة  .2
 .استعماالت الغرزة

أن تعدد الطالبة  .4
الخيو  المستعملة في 

 .الغرزه

أن تستعد الطالبة لتنفيذ  .5
 .الغرزة

أن تصف الطالبة طريقة  .6
 .تنفيذ الغرزة

  .هي غرزة سهلة التنفيذ تعطي نتائج سريعة وجذابة ف الغرزة:تعري
 منفذ عليها غرزة السلسة . قطعه 
 .نها تشبه في شكلها السالسل إلى حد  بير  

 تستعمل في تجميل المالبس وتزين المفارش ب نواعها. استعماالتها:
 عرل للخيو  الكتن برليه  والمالونيه

يه لتبرز جمالهاوفي حالة التطريز بخيو  من ا فضل استخدام خيو  الكتن برل
 .المالونيه يفضل استخدام خيطين

 االعداد لتنغيذ الغرزه :
  تجهز االدوات والخامات الالزمة 

  يرسم خط مستقيم للعمل عليه 

  نظم االبره بخيط مناسب للقماش المستخدم 

 طريقة تنفيذ الغرزه:
 يثبت الخيط بغرزة التثبيت على ظهر القماش 

 ؟عرفي غرزة السلسله
 

 عللي تسمية الغرزه بهذا االسم؟
 

 اذ ري استعماالت غرزة السلسله؟
 

 عددي الخيو  المستعملة للغرزه؟
 

 استعدي لتنفيذ الغرزه؟
 
 

 ةفي طريقة تنفيذ الغرزه ؟
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أن تستفيد الطالبة من  .7
في عمل شيء  الغرزة
 مفيد.

 

  البره في القماش ثم تخرج على مسافة فتلتين او ثالث من القماشتغرز ا 
  تغرز اإلبرة في نهاية الغرزة السابقة بحي  تكون داخل دائرة السلسلة ثم

 .تخرج على بعد مساو للغرزة السابقة
  تغرز اإلبرة في نهاية السطر بعد الغرزة ا خيرة مباشرة في ظهر القماش

 .لشكل النهائي للغرزهويثبت بغرزة التثبيت فيتكون ا

  أن تستفيد الطالبة في عمل الغرزة لعمل مفرش أو لوحة منزلية أو أي شيء
 يفيدها في منزلها  وأن تتعاون مع زميالتها إلنجاز العمل وإتقانه 

نقيم الدرس من حي  ذ ر الفائدة عن طري  طرح ا سئلة ...ثم أقوم بتشجيع 
 .الضعيفات والثناء على المجتهدات 

 اجع المستخدمة:المر
 الكتال المدرسي. 

 
 
 
 
 
 
 
 

استفيدي مدن عمدل الغدرزه فدي عمدل شدئ 
 .مفيد

 عرفي غرزه السلسلة؟عللي :سبب تسمية الغرزه بهذا االسم ؟ الواجب المنزلي

 

 


