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المقدمة

  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني.
التربية  االبتدائي من سلسلة كتب  السادس  للصف  الطالبة  نقدم كتاب  أن  يسرنا  وبعد؛    
األْسرية، انسجاما مع األهداف االستراتيجية لوزارة التعليم ومبا يسهم في حتقيق رؤية اململكة 
العربية السعودية 2030 والتي تنص على "إكساب الطالبة املعارَف والسلوكياِت احلميدَة 

لتكون ذات شخصية مستقلة تتصف بروح املبادرة واملثابرة والقيادة".
  وقد حرصنا في تأليفه على تنوع أساليب عرضه باستخدام مصادر التعلم املختلفة من رسوم 
وصور وأنشطة الَغَرُض منها إثارة التفكير، وإكساب الطالبة مهارات القرن احلادي والعشرين 

في إطار أهداف الوحدات الدراسية.
  وتتيح أنشطة التعلم املضمنة في هذا الكتاب الفرصَة للطالبة كي تفكر وحتاور وتعبر عن 

رأيها، لتكتسب املهاراِت والكفاياِت القابلَة للتطبيق في حياتها اليومية.
التربية األْسرية؛ ليكون عونا  الكتاب املجاالت األساسية ملادة    لقد حاولنا أن يشمل هذا 
للطالبة في تكوين شخصية متزنة، واثقة بنفسها، ُمحبة لوطنها، تتصرف التصرف السليم 
في املواقف واملناسبات املختلفة، وتكتسب العادات الصحية السليمة في غذائها وَمْسَكنها 
وبيئتها، وتستثمر أوقاَت فراغها فيما يعود عليها بالنفع والفائدة، بحيث تصبح فردا فعاال 

في بناء أسرتها ومجتمعها.
  نسأل اهلل عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى.

                                                                        واهلل من وراء القصد

ء
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روؤيُة المملكة 2030.

         

التفكير الن�قد.

التفكير االإبداعي وحل الم�صكالت. 

توا�صل.

التع�ون والم�ص�ركة المجتمعية.

معلوم�ت اإ�ص�فية.

اأ�صـرتي العزيزة.

ُذ داخل ال�صف اأوخ�رجه. اأن�صطة فردية اأو جم�عية ذات عالقة بمحتوى الدر�س، ُتَنفَّ

معلوم�ت اإثرائية.

أ�صئلة واالأن�صطة لي�س له� اإج�بة واحدة محددة، حيث اإن فيه�  نود اأن ننبه اإلى اأن بع�س اال
الثقة  ودعم  والتفكير  التعلم  مه�رات  تنمية  بهدف  النظر،  َوِوْجه�ِت  الراأي  الإبداء  ِم�ص�حًة 

ب�لنف�س لدى المتعلمة.
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الــفـــهــرس

رقم الصفحةالـــمـوضــوعالوحدة األسابيع

ء

السادس االبتدائي،  التربية األسرية الصف  املقررة في منهج  عدد احلصص 
للفصل الدراسي األول حصتان في األسبوع.

صحتي وسالمتي
10أسبوعبــَشــرتــي

16أسبوعالعنايُة بشعري وأظفاري
22أسبوعالتعامُل مع األجهزِة االلكترونية

334 أسابيعاحلوادث داخل املسكن َمْسَكني 
50أسبوعاختياُر املالبسَمْلَبسي 

مهاراٌت يدوية
64أسبوعأدواُت اخلياطة

69أسبوعانتطبيقاٌت عملية

غذائي 
84أسبوعالقــهــوة
88أسبوعانالــتــمــر

ِلّي 104أسبوعانالتسمُم الغذائياإلسعاُف اأَلوَّ
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أولياَء األموِر الكراَم
أهال وسهال بكم، نأمُل أن يكون هذا العام الدراسي مثمرا ومفيدا لكم ولبناتكم العزيزات.

العملية  واملهارات  العلمية،  املفاهيم  بناتنا  إكساب  إلى  األسرية(  )التربية  مادة  تعليم  في  نهدف 
املتنوعة التي َيْحَتْجَنها في حياتهن اليومية، فنأمل منكم مشاركة بناتكم في حتقيق هذا الهدف.

تخصكم،  رسالة  فيها  املتعلمة،  بأسرة  خاصة  أيقونة  الكتاب  هذا  صفحات  بعض  في  وستجدون 
ونشاط ميكنكم أن تشاركوا بناتكم في تنفيذه. 

فهرس تضمني أنشطة خاصة بإشراك األسرة في هذا الكتاب:

دليُل االأ�صرة

رقم الصفحةنوع النشاطالوحدة

اخلامسة

غذائي

88

89

94

تهيئة الوحدة: أسرتي العزيزة

نشاط أسري

نشاط ختامي



�صحـتي 
و�صـالمتي

1

الوحدة الأولى
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وسالمتي صحتي

بـ�َســرتــي
التعامُل مع 

الأجهزِة 
الإلكترونية

العنايُة 
ب�سعري 
واأظفاري

يتوقُع من المتعلمِة في نهايِة الوحدة:
 اأَن ُتْعِطَي اأمثلة للعوامل التي ت�شاعد على العناية بالب�َشرة.

�َص اأهمية الماء والغذاء للب�َشرة.  اأَن ُتلَخِّ
 اأَن تذكَر �شبب االبتعاد عن اأ�شعة ال�شم�ص المبا�شرة.

َد العنا�شر الغذائية الالزمة لنمو ال�شعر.  اأَن ُتَعدِّ
َم بع�ص االأفكار العالجية لم�شكالت ال�شعر ال�شائعة.  اأَن ُتَقدِّ

 اأَن َتْقَترَح حلوال لمعالجة االآثار ال�شلبية الناتجة عن التعامل الخاطئ مع االأجهزة.
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الب�َشرُة : الطبقُة ال�سطحيُة 
ِدْرَع  ُت��م��ث��ُل  وال��ت��ي  ل��ل��ج��ل��ِد 

الحمايِة للج�سم.

المفاهيُم
الرئي�سة

• ال�ُب�ث��ور.	
• الم�سحوق.	

�سحـتي
و�سـالمتي

بـــ�َســـــرتــــــي

َكْم ُتحِرُجني هذه البثوُر التي بداأت 
بحاجٍة  اأنا  هل  وجهي.  في  تظهُر 
ت�ستطيعيَن  وهل  الطبيب؟  لزيارِة 
م�ساعدتي يا اأمي؟ وهل يمكُن اأن 
في  التجميِل  م�ستح�سراُت  ت�ساه�َم 

اإخفائها؟

ال�ت��جم�يِل  فم��ساح�ي�ُق  �ت�ي  ُبَنيَّ ي�ا  ال 
ا  م�خ��س�سٌة لَمْن هم اأكبُر م�ن�ك �سنًّ
وال ُب��دَّ م��ن ا�ست����سارِة الط��بي��ِب قبَل 
راِت العنايِة بالب�س�رِة  �سراِء م�ستح���سَ

الم�نا�سب��ِة لك.

اأنــــواُع الــبــ�ســــرة:

العادية.

الجافة.

هنية. الدُّ

الُمْخَتِلطة.

1

2

3

4
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كيَف اأعرُف نوَع ب�َسرتي.   

ِاتبعي الُخُطواِت االآتيَة لتكت�سفي نوَع َب�َسرِتِك بمفردِك:

ِاْغ�ِسلي وجَهِك بالماِء والَغ�سوِل المنا�سِب، وجففيِه جيًدا بالِمن�َسفِة اأو الِمنديل. 1

ري منديًل ورقيًّا و�سعيِه على وجِهِك وام�سحي به جبهَتك،  فاإذا ظهر  بعد �ساعٍة كاملة اأَح�سِ
اأنها  اأثٌر للدهوِن دلَّ ذلك على  اأثُر الدهوِن دلَّ ذلك على اأن َب�َسرَتك ُدْهنية، واإذا لم يظهْر 

جافة، واإذا كانت دهنيًة في مواقَع وجافًة في اأخرى فهي ب�سرٌة مختِلطة.
ويمكُن كذلك معرفُة الب�سرِة من مظهِرها.

2

ن�شــاط )1(

ني نوَع الب�شرِة و�شفاِتها بلوٍن واحد: لوِّ

تكوُن المعًة زيتيَة الَمْلِم�س

َب�َشرٌة دهنية

خاليٌة من الرطوبة

َب�َشرٌة جافـة

َب�َشرٌة عـاديـة

تكوُن مل�شاَء ومعتدلَة الرطوبِة ال تظهُر 

تعطي  التي  الدهنيُة  االإفرازاُت  عليها 

لمعاًنا وا�شًحا.
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ن�شــاط )2(

 )A( و   )C( ف����ي���ت��ام�����ي�����ن   
قوِة  على  للحف�اِظ  �س����روري���اِن 
ويت��وف��راِن  ول�ي��ونِت�ه���ا،  الب�سرِة 
والحم�س���ياِت  الف���راول��ِة  ف����ي 

والجزِر. والملفوِف والطماطِم 
 ال�تم�اري�ُن الريا�س��ي�ُة تزي�ُد م�ن 
ولي�ون��ِت��ها،  ال���ب�س���رِة  َن�س���ارِة 
وتح��اف���ُظ على �سح���ِة َخ��ليا 

ال��ب��س��رة.
ف��ت���ِح  ع��ل��ى  ي�س����اع�ُد  الم�س���ُي   

َم�ساماِت الجلد.

عن  والبكتيريا  الع�رَق  تزيُل  الم�ستمرُة  النظافُة      
اأن  عليِك  ل��ذا  الطيبة،  الرائحَة  وُتْك�ِسُبها  الب�سرة، 
من  كافيٍة  ٍة  يَّ ِبَكمِّ جيًدا  وَت�ْسُطفيها  ب�سرَتك  تغ�سلي 
الماِء، ثم ُتجففيها مبا�سرًة وال َتْتُركيها َتِجفُّ وحدها، 
على  المن��ا�سِب  ِب  المرطِّ الكري��ِم  من  قليًل  و�سع��ي 

ْيِن والذراعين وج�انبي الوج��ه والرقبة. الَكفَّ

نظـافـُة الـبـ�سـرة:

مي َطرائَق واأ�شاليَب اإبداعيًة لتوعيِة زميالِتِك حوَل َطرائِق حمايِة الب�شرة.   َقدِّ

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

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

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

 الع�ن�اي��ُة بال���غ�ذاِء والنظ��اف��ِة 

ُمَتَطلَّباِت الجمال. من 
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ُح بالآتي: للغذاِء دوٌر رئي�ٌس في المحافظِة على ن�سارِة الب�سرِة وجماِلها، لذلك ُيْن�سَ

ِريِة،  كَّ االإقلِل من تناوِل الدهوِن والزيوِت والموادِّ ال�سُّ
واالإكثاِر من تناوِل الماِء واالأغذيِة المفيدِة التي تجعُل 

الب�سرَة الدهنيَة اأقرَب اإلى الب�سرِة العادية.

1

ومنتجاِته  والحل�ي�ِب  باأن�واِعه�ا  كاللح�وِم  البروتين�اِت  تن�اوُل 
الب�سرَة  تحمي  التي  والفواكِه  �راواِت  كالَخ�سْ والفيتامين�اِت 
ِق وَتِقي من االْلتهاباِت الجلديِة وال�ِسيَّما  من الجفاِف والت�سقُّ

فيتاميَنْي )اأ،ج(.

2

راواِت  تناوُل االأغذيِة الغنيِة باالألياِف النباتيِة كالفواكِه والَخ�سْ
، التي َتِقي من احتماِل االإ�سابِة باالإم�ساِك الذي ُيعدُّ  وخبِز الُبرِّ

�سبًبا من اأ�سباِب َتَكوُِّن الدهوِن في الب�سرة. 

3

تناوُل الغذاِء المتوازِن يفيُد في �سحِة الجلِد عامًة وفي 
تح�سيِن الب�سرِة خا�سة.

4
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ن�شــاط )3(

االآتيِة  للم�شكالِت  حلواًل  اْقَتِرحي  المجموعِة،  في  زميالِتك  مع  بالتعاوِن 

م�شتعينًة بالمنظِم التخطيطيِّ الم�شاحب:

  اأ. �شديقتي ُتعاني من الب�شرِة الدهنية.

ِق الجلِد حوَل اأظفاِرها.  ب. اأختي ت�شكو من جفاِف ب�شرِتها وَت�َشقُّ

الـحـلالـحـل

ِق �شديقتي تعاني من الب�شرِة الدهنية. اأختي ت�شكو من جفاِف ب�شرِتها وَت�َشقُّ
الجلِد حوَل اأظفاِرها.

المشكلةالمشكلة

خطواٌت نحَو الحلخطواٌت نحَو الحل

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................
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والإنتاِج  الج�سِم  في  الحيويِة  للعملياِت  و�سروريٌّ  مفيٌد  البنف�سجيِة  فوَق  ال�سم�ِس  الأ�سعِة  التعر�َس  اإن 
فيتامين )د( الم�شوؤوِل عن تجديِد َخاليا الجلِد واأَْن�ِشَجِته، ولكنَّ التعر�َض المفرَط لتلَك الأ�شعِة القويِة قد 
ُه الجلَد، فتجُب معالجتها فوًرا عنَد االإ�سابة ِبها؛ حتى ال تترَك اأثًرا في الجلِد فاإذا  ي�سبُب الحروَق وُي�َسوِّ
كانِت الحروُق ب�سيطًة فيمكن ا�ستعماُل ماٍء بارٍد اأو مثلٍج وكماداٍت رطبٍة في مكاِن االإ�سابِة اأوا�ستعماُل 

كريٍم خا�سٍّ ُيِمدُّ الجلَد بالبرودة.

َتَج��نُّ�ُب اأ�سع��ِة ال�سم���ِس 
المب�ا�س�رِة  بي�َن ال�ساع��ِة
)10�سباًحا -4 ع�سًرا(.

1
ُلْب�ُس النظ�ارِة ال�سم�سي�ِة 

)غيِر التجارية(؛ 
لحمايِة الجلِد حوَل العينين.  

2
ارتداُء قمي�سٍ قطنيٍّ 
وقبعٍة ذات تظليل.  

3

 َطرائُق حمايِة الجلِد من اأ�سعِة ال�سم�ِس المبا�سرِة في ال�سيف

حـمـايـُة الـبـ�سـرِة من حروِق ال�سم�س:
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مظاهِر  اأه����مِّ  م��ن  ال�����س��َع��ُر 
وينبغي  ل��ل��ف��ت��اِة،  ال��ج��م��اِل 
وتعتن��َي  علي�ِه  َتْح��ِر�َس  اأن 
ب���ه، وه���و ج���زٌء م��ن ج�سِم 
ال�سْعُر  ويرتب��ُط  االإن�ساِن، 
ويتغذى منه،  الجلِد  بَخليا 
ال�سع�ِر  ترت�ب�ُط �سح�ُة  ك�م��ا 
وال�س�عُر  الجي�دِة،  بالتغذي��ِة 
ت���اٌج  هو  ال�سلي�ُم  النظ�ي��ُف 
على راأ�ِس كلِّ فتاٍة، فمن منا 
ال��ذي  ت��اِج��ه��ا  ع��ن  ت�ستغني 

ُل به؟ ُن وَتَجمَّ َتَزيَّ

المفاهيُم
الرئي�سة

• ال�سع�رة.	
• الكيراتين.	
• العن�اي�ة.	

�سحـتي
و�سـالمتي

العنايُة ب�سعري واأظفاري

الـــ�ســــعـــر:

ال�سعرُة جزٌء حيٌّ من ج�سِم االإن�ساِن، وتتكوُن 
من جزئين:

ْيلِة ال�سعر: 1 ُب�سَ

ال�سعرِة  الحيُّ من  ال��ج��زُء  وه��ي         
وتنمو تحَت فروِة الراأ�س.

2 الجزُء الطويُل من ال�سعرة:

         وهو الجزُء غيُر الحيِّ من ال�سعرِة 
ويتكوُن من مادِة الِكيراتين.

�ْي�ل��ِة   ي�ُ��وَج��ُد ح��وَل ُب�سَ
م���ن  �سبك����ٌة  ال�س�ع�ِر 
َم���ِوي���ِة  ال�دَّ االأوع�ي��ِة 
ال�س���ع����رَة  ي  ُت����َغ�����ذِّ
والم��وادِّ  باالأك�سجيِن 

الغذائية.
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ن�شــاط )1(

الط�وي�����َل  الت��ع��ر�َس  اإن   
م��ن  وال�سم����ِس  لل���م���اِء 
تـــوؤدي  الـــتي  الـعـــوامــِل 
ال��س��ع����ِر  خ��س�ون��ِة  اإل�ى 

ِف�ه. وَتَق�سُّ

المصادُر الجيدةالعنصُر الغذائي

البروتينات
والبي�ساُء  الحمراُء  اللحوُم 
والحبوُب  والبقوُل  والحليُب 

كالقمح.

الفيتامينات
وُنخالُة  والَكِبُد  راوات  الَخ�سْ

الحبوِب كالقمح.

الأمالُح الَمْعِدنية
الحل�يُب ومنتجاُت��ه واللحوُم 
والبي���ُس  والك��ب�ُد  الحم�راُء 

واالأ�سماك.

ما االأغذيُة التي ينبغي َلِك تناوُلها كي تحافظي على �شعِرِك قويًّا وجمياًل؟  

العنا�سُر الغذائيُة الالزمُة لنموِّ ال�سَعِر وم�سادُرها:

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

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

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

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

.
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ن�شــاط )3(

ن�شــاط )2(

الما�شيِة،  الثالثِة  االأيــاِم  في  تناولِتها  التي  الغذائيِة  بالموادِّ  قائمًة  اُكتبي 

ثم حددي منها الموادَّ التي ت�شاعُد في نموِّ ال�شعِر وتغذيِته، وَقيِّمي نف�َشك 

بو�شِع عالمِة )✓( اأماَم المجموِع الذي ح�شلِت عليه: 

اليـوُم االأول

اليـوُم الثاني

اليـوُم الثالث

عدُد االأغذيِة 
ي ال�شَعر 7-58-36-14-2التي ُتَنمِّ

تاأملي ال�شوَر التي اأماَمِك، ثم َعبِّري عنها باأ�شلوِبك الخا�س: 

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

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

........................................................
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اأنـــواُع الـ�ســعـر

ال�سعُر الدهنيال�سعُر الجاف

ال�سعُر الطبيعي

 اإن اإهم�اَل ال�سعِر وعدَم العنايِة 
اإلـــى  يـــوؤدي  وبـنظـافـِتــه  بــــه 

ِلَرْوَنِقه. وفقداِنه  ت�ساُقِطه 
 يج�ُب االهتماُم بال�سعِر ب�سفٍة

م�ن  خ�يٌر  فالوق�اي�ُة  م�ستم��رٍة     
العلج.

مت�سيُط ال�سعر:

الت�ساقُط

القمُل

التق�سُف

الق�سرُة

االأ�سناِن  متباعدُة  فر�ساٌة  ُت�ْسَتْخَدُم  منه  والتداخلِت  الُعَقِد  باإزالِة  وت�سليِكه  الجافِّ  ال�سْعِر  لتم�سيِط 
ُل ا�ستعماُل ِم�ْسٍط ذي اأ�سناٍن  ى، اأّما في حالِة تم�سيِط ال�سعِر المبلَِّل فُيَف�سَّ م�سنوعٌة من البل�ستيِك الُمَقوَّ

متباعدة.

م�سكالُت ال�سعِر ال�سائعة
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ن�شــاط )4( 

ِاختاري اإحدى م�شكالِت ال�شعِر ال�شائعِة ال�شابقِة وناق�شيها مَع زميالِتك، ثم اقترحي لها 

حلواًل فعالة. 

االقتراحات والحلولالم�شكلة

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

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

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

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

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

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

للـعـنـايـِة بالـ�ســعـِر اتـبـعـي مـا ياأتي:

ْيلِت ال�سعر. ُاْدُلكي فروَة الراأ�ِس ب�سكٍل جيٍد عنَد غ�سِله لتن�سيِط الدورِة الدمويِة وتغذيِة ُب�سَ 1

ّي. ْخ�سِ خ�س�سي ُم�ْسطًا من النوِع الجيِد ال�ستعماِلك ال�سَّ 2

ة، ومن االأف�سِل  رَّ احذري من ا�ستعماِل ال�سبغاِت ال�سناعيِة في تلويِن �سعِرك الأنها ُم�سِ
ا�ستعماُل ال�سبغاِت الطبيعيِة كالِحّناء.

3

اختاري حّمام الزيِت المنا�سَب ل�سعِرِك لتغذيِته والمحافظِة على لمعاِنه وحيويِته. 4
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لمظهٍر �شحيٍّ وجميٍل الأظفارك:

 اهتمي بغذاِئك ال�سحي.
 نظفي اأظفاَرِك با�ستمراٍر للتخل�سِ من الَجراثيم.

 ِاحِمي اأظفاَرك بارتداِء القفازاِت اأثناَء القياِم باالأعماِل المنزلية.
 ا�ستخدمي كريماٍت لترطيِب اأظفاِرك للمحافظِة على نعومِتها.

العنايُة بالأظفار:

ن�شــاط )5( 

حي ذلك.  ِلَم ُتَقلِّمين اأظفاَرك ُكلَّما طالت؟ و�شِّ

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

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

...................................................................
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بوج���وِد  المرتب��ُط  االت��س��اُل  هو 
ب���ي�َن  العلق���َة  تت�و�سُط  تقنيٍة  اأداٍة 

طرفِيِِِ العمليِة االت�سالية.

ال���م����م����ل��ك��������ُة  ُت�������ع�َ������دُّ   
ال�سع���ودي�����ُة  ال��ع��رب���ي��ُة 
في  ال����دوِل  اأوائ�����ِل  م�ن 
العالِم العربيِّ ا�ستخداًما 
االآل���يِّ  الح�ا�س��ِب  لتقني�ِة 

ظ��ه�وِره. ع��ن��َد 

وَيعرُفها  الع�سريَن،  القرِن  في  االت�ساالِت  ث��ورِة  من  ج��زًءا  تمثُل 
البع�ُس بال�سبكاِت اإذ تتكوُن من ت�سبيِك الملييِن من اأجهزِة الحا�سِب 

حوَل العالم.

المفاهيُم
الرئي�سة

• االت�ساُل االإلكتروني.	
• ال�سبكُة العنكبوتية 	

)االإنترنت(.

�سحـتي
و�سـالمتي

التعامُل مَع الأجهزِة الإلكترونية

ال�����س��ب��ك��ِة  ظ����ه����وُر  اأّدى 
نترن���ت(  الإ )ا ت��ي�ِة لعنكب��و ا
اإل���ى ت��ح��والٍت ج��وه��ري��ٍة في 
االإن�س��انيِّ  االت�س�اِل  طبيعِة 
 ، ع��يِة ج��ت�م��ا ال ا ِة لح��ي��ا ا و
ح���ي���ُث اأ����س���ه���م���ْت ���س��ب��ك��ُة 
االإن����ت����رن����ت ف����ي اإح�������داِث 
كثيٍر  ف��ي  ك��ب��ي��رٍة  ت��غ��يُّ��راٍت 
حيُث  م��ن  المجتمعاِت  م��ن 
والتقاليُد  والعاداُت  الثقافُة 
وال�����رواب�����ُط االج��ت��م��اع��ي��ُة 
واالأ�ْسريُة وغيُرها. وظه���رت 
الحديث���ِة  التقني���ِة  له���ذه 
الناتجِة  الم�سكلِت  ب��ع���ُس 
ع��ن ���س��وِء اال���س��ت��خ��داِم اأو 

المبالغِة فيه.

التـ�سـاُل الإلكرتونـي:

ال�سبكُة العنكبوتية )الإنرت نت(:

بع�ُس خدماِت 

الإنترنت

الــتجـارُة والـت�شــوق

االأخـبـاُر والمعلــومـات االألــــعــــاب

الـــــتــدريُب والتعلـيــم
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 اإن ا�س�ت�خ��داَم��ِك ال�ت��قن�ي��َة 
�س��ح�ي���ح����ٍة  ب���ط��ري�ق�����ٍة 
ج�ي���دًة  ب��اح���ث���ًة  ي�جعُل�ك 
تح�م�����ِل  ع��ل���ى  وق�����ادرًة 
واتـــخــــاِذ  المـ�شـــــوؤولـــيــِة 

الم�ن�ا�سب�ة. ال��ق��راراِت 

ن�شــاط )1( 

اأكبَر عدٍد ممكٍن  بالتعاوِن مَع زميالِتك في المجموعِة؛ اذكري 

من الخدماِت التي تقدُمها ال�شبكُة العنكبوتية )االإنترنت(.

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

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

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

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

الحا�شُب المكتبي

الجّوالالحا�شُب المحمول

اأجهزُة االألعاِب االإلكترونيةجهاٌز َلْوحّي

من الأجهزِة الإلكترونية
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ال�سعوُر باالإنجاز.

�سهولُة جمِع المعلوماِت من الم�سادِر المختلفة.

ن�شــاط )2( 

كيَف يمكُن اأن نتجنَب �شيطرَة التقنيِة على حياِتنا؟ و�شحي ذلك.

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

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

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

النتائُج املرتتبُة على ا�ستخداِم الأجهزِة الإلكرتونية:

ال�َب�دان��ِة  حاالِت  ارتف�اُع   
عنَد االأطف�اِل ق�د يع���وُد 
َف�َت�����راٍت  ق���س���اِء  اإل��ى 
الت���ل���ف�اِز  اأم��اَم  طويل���ٍة 
والــحـا�شِب، حيُث يوؤدي 
ان�����خ�ف�ا�ٍس  اإل�����ى  ذلك 

البدنية. لياقت�هم  ف��ي 

اأوًل: الــفــوائـــد

َتْنِميُة الذاكرِة و�سرعِة التفكير.

تطويُر المهاراِت ال�سخ�سيِة واالجتماعية.

الترويُح عن النف�ِس في وقِت الفراغ.

تنميُة مهاراِت التعلِم الذاتيِّ ومهاراِت البحث.
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ن�شــاط )3( 

اإع��ط�����اِء  م����ن  ِاح�����ذري    
عن���ِك  �سخ���سي������ٍة  مع��ل��وم����اٍت 
اِلأَح���ٍد  اأ�س�رِت�������ك  ع������ن  اأو 
ا�س���ت���خ������داِم�������ك  ع��������ن���������َد 
االإلك���ت�����رون�����ي�����ِة؛  للأجه����زِة 
اأو  ال����م���ن���زِل  م����وق�����ِع  م��ث�����ِل 

رق����ِم     الج���وال.

بالتعاوِن  ال�شخ�شية(،  المهاراِت  تنميِة  على  ي�شاعُد  االإلكترونيُّ  )الترفيُه 

الذاتيَة  المهاراِت  مبينًة  ال�شابقَة  العبارَة  ناق�شي  مجموعِتك  اأع�شاِء  مَع 

التي يمكُن تطويُرها من خالِل ا�شتخداِم االأجهزِة االإلكترونية.

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

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

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

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

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

َر خبراُء في مجاِل االأل�ع���اِب    َق��دَّ
اإن��ف���اِق  ح��ج�َم  االإلك�ت���رون�ي���ِة 
ع��ل��ى  ال���س��ع���وديِّ  الط��ف������ِل 
بن�ح��ِو  االإلك�تروني�ِة  االأل��ع����اِب 
��ا، اأي م���ا  400 دوالٍر �س������ن���ويًّ

ي�ع��ادُل 1500 رياٍل �سعودي.

ثانًيا: الأ�ســـــرار

دينيٌة وَعَقدية.

�سلوكيٌة واأمنية.

اأُ�ْسريٌة واجتماعية.

اأَكاِديميٌة ودرا�سية.
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ن�شــاط )4( 

ْت َنَدى بموقٍف اأثاَر غ�شَبها فا�شتخدمت اأحَد مواقِع التوا�شِل االجتماعيِّ  َمرَّ

للتنفي�ِس عن ذلَك الغ�شِب باأ�شلوٍب غيِر ُمتَِّزن.

على  المترتبِة  النتائِج  اأهمَّ  المجموعِة، حددي  في  زميالِتك  مَع  بالتعاوِن 

االأمثَل من وجهِة نظِرك، مع ذكِر دليٍل عن  الت�شرَف  ال�شلوِك مبينًة  هذا 

النهِي عِن الغ�شب.

النتائُج الُمَتَرتِّبة
.........................................................................

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

الت�شرُف االأَْمَثل
.........................................................................

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

دليُل النهِي عِن 

الغ�شب

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

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



27

اإر�ساداٌت مهمٌة عنَد ا�ستخدام ِالأجهزِة الإلكترونيِة وال�سبكِة العنكبوتية

توظيُف التقنيِة في تطويِر المهاراِت الذاتيِة وتنميِة الَمواهب.

قِة فقد تقوُد اإلى ما ال ُتْحَمُد ُعْقباه. الحذُر من دخوِل الروابِط االإلكترونيِة المجهولِة وغيِر الُمَوثَّ

تقنيُن عدِد �ساعاِت اال�ستخداِم بحيُث ال تتجاوز �ساعتين في اليوم.

الَتَحلِّي باالآداِب العامِة اأثناَء التوا�سِل مَع االآخريَن اإلكترونيًّا.

من حقك
ِك،  مزاولُة االألعاِب واالأن�سطِة المنا�سبِة ِل�ِسنِّ

ومن واجِب اأ�سرِتك حمايُتك من كلِّ 
رُّ ب�سحِتك العقليِة والج�سديِة  ما ُي�سِ

والنف�سيِة واالجتماعية.

عل�ي��ِك  الحق�ي�ق�يُّ  ال��رق����ي���ُب   
للتقن�يِة  ا�س�ت�خ�داِم�ك  اأث�ن��اَء 
االجتماعيِّ  التوا�سِل  وو�سائِل 
ع�ل��ى  فاح�ْ�ِر�سي  اأن��ِت،  ه��و 
��ي  ُيْر�سِ بم�ا  منها  اال�ستف�ادِة 
واج���ع��ل��ي   . وج����لَّ ع��زَّ  اهلَل 
ن�س�َب  وج�ل  ع�ز  اهلِل  َمخافَة 

َعْيَنْيِك.
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تطبيقاٌت عاّمة

1 اُكتبي عْن م�شكلٍة لل�شعِر عانيِت منها �شابًقا، وكيَف ا�شتطعِت التغلَب عليها؟
..................................................................................................

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

2 ما اأهميُة معرفِة نوعيِة الب�شرة؟

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

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

3 اُكتبي فائدَة كلِّ مما ياأتي:

 ارتداِء القفازاِت اأثناَء القياِم باالأعماِل المنزلية.
..............................................................................................

.)c( تناوِل االأغذيِة الغنيِة بفيتامين 
..............................................................................................

 �سرِب كثيٍر مَن الماء.
..............................................................................................

 تناوِل االأغذيِة الغنيِة بالبروتينات.
..............................................................................................
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لبنة  -  خ�س  -  اأرز  -  فا�سوليا خ�سراء   -  �سبانخ  -  زبدة  -  ب�سبو�سة  -  ملفوف  -  

جوز  -  ملوخية  -  ت�سالي  -  حليب  -  ف�ستق  -  �سكوالتة  -  برتقال  -  بقلوة.

ب- غير المفيدة للب�شرةاأ- المفيدة للب�شرة

المواقـِع   لبـع�ِس  ودخــوِلــك  االإنــتـــــرنــت  ل�شبـكِة  ا�شتخـداِمـك  خــــــــالِل  مــن   
االإلكــتـرونـيـِة غــيِرالمفيدِة، براأِيِك ما ال�شوابُط التي يمكُن و�شُعها لتجنِب 

الدخوِل لمثِل هذه المواقع؟

4

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

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

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

رتِّبي االأغذيَة االآتيَة في القائمتين: 5

خ���س ...............................

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

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

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

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

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

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

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

ت�سالي ...............................
......................................

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

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

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

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

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

......................................
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اأيــاٍم، ولكْن تعر�شْت  اأ�شرِتها في رحلٍة بريٍة مدَة ثالثِة  ا�شتمتعت ُهدى مع   
ب�شرُتها لبع�ِس الحروِق من اأ�شعِة ال�شم�س.

6

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

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

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

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

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

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

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

 ِبَم تن�سحيَن هدى الإزالِة هذِه الحروِق عن ب�سرِتها؟
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اإلى الوجبِة ال�شحّيِة م�شتخدمًة  �شاعدي ح�شة في عبوِر الطريِق للو�شوِل 

االأرقاَم والعملياِت الح�شابيَة ال�شحيحَة ابتداًء بالرقم 2.

7
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م�سكـني

2
الوحدة الثانية
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َمْسَكني

حوادُث 
ال�سقوط

حوادُث 
الحريق

حوادُث 
االختناق

أهداُف الوحدة
يتوقع من المتعلمة في نهاية الوحدة:

َد الأدوات الواجب توفرها في المنزل ا�ستعدادا للطوارئ.  اأَن ُتَعدِّ
 اأَن ُتَعبَِّر عن اأ�سباب حوادث ال�سقوط في المنزل.
 اأَن َت�ْسَتْنِتَج طرائَق الوقاية من حوادث الكهرباء.

 اأَن ُتْعِطَي اأمثلة لم�سببات الحرائق.
�َص الإجراءات الواجب اتباعها في حوادث الحريق.  اأَن ُتلَخِّ

َف م�سببات الختناق في حالت  مختلفة.  اأَن َت�سِ

الحوادُث 
داخَل المنزل

اال�ستعداُد 
للطوارئ

حوادُث 
الكهرباء
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 �لتجهيُز لأيِّ حدٍث مفاجٍئ يحتاُج �إلى ت�سرٍف �سريٍع و�آمن. 

خرجْت �أمُّ عبِد �لرحمِن ذ�َت يوٍم وتركْت �أطفاَلها �ل�سغاَر مع �بنِتها 
�لكبيرِة فوزية وحدَث ما لم يكْن في �لُح�ْسباِن فقِد �بتلَع �لأُخ �ل�سغيُر 

ِقر�سًا من �لحديد فاأثاَر ذلك َفَزَعها.

هذه  ف��ي  الت�سرِف  ح�سِن  على  ت�ساعُدها  لفوزية  ن�سيحًة  ق��دم��ي   
الحالة.

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

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

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

المفاهيُم
الرئي�سة

• �لحادثة.	
• �لإخالء.	

م�سكني
الحوادُث داخَل الَم�ْسَكن

�ل�سالمـــِة  بمفهــوِم  �لــوعــُي 
َمْبَد�أٌ َي�سعــى �لجميُع لتحقيِقه، 
فالـوقـــايــُة تعـمــُل، بــعــــد �لّلــه، 
�لحــو�دِث   �أخطاِر  َدْرِء  عــلــــى 
نتــائِجــها،  مـــــن  �لتقـلـيــِل  �أو 
وذلك ُيوِجــُب �أخَذ �لحتياطاِت 
لمو�جهِة  و�لأ�سا�سيِة  �لالزمِة 

حالِت �لطو�رئ.

اال�ستعداُد للطوارئ:

َمَن عدَم تكراِر حدوِث  ما الأ�ساليُب الِوقائيُة التي يمكُن لفوزية اتباُعها لَت�سْ

ذلَك بم�سيئِة اهلل؟

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

ن�شــاط )1( 
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ل�سالمِة �لأ�سرِة، يجُب تدريُب �أفر�ِدها على ��ستخد�ِم و�سائِل 
�ل�سالمِة، و�لتجمِعِ في نقطٍة معينٍة عنَد �سماِع جر�ِس �لإنذ�ر.

ِلي كلَّ جملٍة بال�شورِة المنا�شبِة لـها:    �شِ

طفـاءُة �حَلـريـق. 1

�أجهزُة ك�سِف �لدخاِن في �لمطبِخ و�لَمَمّر�ت. 2

�سندوُق �لإ�سعافاِت �لأولية. 3

�ســنـــــــــــــدوَق  ـــْد  تـَــــَفـــــقَّ  
�لإ�سعافــاِت �لأوليِة بيَن 
وتاأكــْد  و�أخـرى،  فترٍة 
�لأ�سـياِء  �سالحـيـِة  من 

�لتي يحتوي عليها.

اأََدواُت ال�شالمِة التي يجُب اأن تتوفَر في كلِّ منزل:

ما ال�سروُط التي تنبغي مراعاُتها عنَد تركيِب طفاءة الحريق؟

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

ن�شــاط )2( 

..............................................................
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ن�شــاط )3( 

الـنـجـدة  999الهالُل الأحمر  997

حوادُث المرور  993الدفاُع المدني  998

اأرقـاُم الطـوارِئ فـي المملكـة:

 �لمعـلـــومــاُت �لتي يـجـــُب 
فــي حـالـــِة  �إعــطـــاوؤُهــا 

�لطــو�رئ:
1- نوُع �لحالِة �لطارئة.

2- �لموقع.
3- ��سُم �لمت�سل.

4- �لعنو�ن.

�سممي مع زميالِتك بطاقًة لتدويِن اأرقاِم الطوارِئ ب�سكٍل وا�سٍح، ثم وزِّعيها 

على طالباِت المدر�سِة باإ�سراِف معلمِتك.
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َة العبارِة من خالِل نقِل كلِّ حرٍف اإلى المربِع الخا�صِّ  ِاجمعي اأحرَف المربعاِت، لتعرفي َتِتمَّ

به عبَر الَمتاهِة الظاهرِة اأماَمِك، ثم َدونيها في الأ�سفِل لتكتمَل العبارُة َلَدْيِك:

        ال�سالمُة مطلُب .........................................................................

ن�شــاط )4( 

ك

ن�س

اإ

نل

ا
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ُتْعَتَبُر حو�دُث �ل�سقوِط من �أكثِر �لحو�دِث �لمنزليِة �سيوعًا ولها �أ�سباٌب كثيرٌة منها: 

1
عدُم ترتيِب 

ُعها  قطِع �لأثاِث، �أو َو�سْ
بطريقٍة غيِر منا�سبة.

2
عدُم تجفيِف �لأر�ِس 

�لمبللِة، ول�سيَّما 
�لمطابُخ و�لحمامات.

3
ترُك �لأطفاِل دوَن مر�قبٍة 

في �لأماكِن �لمرتفعِة
ُرفات.  �أو على �ل�سُّ

4
ترُك �لطفِل يف   

م�سايِته دوَن مر�قبة.

5
ُع �لأثاِث       َو�سْ

    بالقرِب من نافذٍة
     مفتوحة.

حــوادُث الــ�شــقــوط:
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اإغالُق الأبواِب الموؤديِة 
اإلى ال�سرفات.

1

23

4

الوقايُة من حوادِث 
ال�سقوط:

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

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

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

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

اُْر�ُسمي خريطَة مفاهيَم لأ�سباب اأخرى محتملٍة لل�سقوط.

ن�شــاط )5( 

�ل�سقــوِط  ُتَعـدُّ حـو�دُث   
�أ�ســـباِب  �أهـــمِّ  مـــــن 
�لـــمـخ،  نزيِف  حدوِث 
كـــــاَن  �إذ�  ول�ســـيَّما 
�ل�سقوُط على �لر�أ�س.

حي ذلك. كيَف ُت�سعفيَن طفاًل �سقَط وفقَد َوْعَيه؟ و�سِّ

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

ن�شــاط )6( 

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

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

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

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

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

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

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

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

......................
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حوادُث الـكـهـربـاء:

ُتعّد �لكهرباُء �أهمَّ م�سادِر �لطاقِة، ومن و�سائِل �لر�حِة �لتي تجعُل 

ُل خطورًة عنَد �إهماِلها،  حياَتنا �أكثَر �سهولًة وي�سًر�،  �إل �أنها  قد ُت�َسكِّ

فتكوُن �سبًبا في وقوِع �لحر�ئِق و�لنفجار�ِت �أو وفاِة �لكثيِر مَن �لنا�س.

م�شـبباُت الحـوادِث الكـهربائـية:

منا�َسبُة �لتو�سيالِت �لكهربائيِة للتياِر �لمارِّ بها. 1

تمديُد �أ�سالٍك كهربائيٍة عبَر �لأبو�ِب �أو �لنو�فذ. 2

تحميُل �لمقاب�ِس �لكهربائيِة فوَق طاقِتها. 4

لم�ُس �لأجهزِة �لكهربائيِة و�لأيدي مبتلٌة بالماء. 5

و�سُع �أ�سالِك �لتو�سيالِت �لكهربائيِة في �أنابيَب معزولة . 3

ف�سُل �لتياِر �لكهربائيِّ �أثناَء �إجر�ء �أعماِل �ل�سيانِة و�لإ�سالح. 6

ترُك �لأجهزِة �لكهربائيِة في و�سِع �لت�سغيِل مدًة طويلة. 7

�سعي عالمَة )✗( اأماَم ال�سلوكياِت الم�سببِة للحوادِث الكهربائيِة فيما ياأتي:
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ا�سردي ق�سًة واقعيًة عن حوادَث 

ا�ستخداِم  ���س��وِء  نتيجَة  وق��ع��ْت 

ب��ع�����ِص الأج����ه����زِة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ِة 

كالمدافِئ، ثم عبِّري عن راأِيك 

في تلك الأخطاِء باأ�سلوِبك الخا�ص.

ن�شــاط )7( 

اكتبي ال�شبَب اأو النتيجَة المفقودَة في الجدوِل الآتي:

 �سرورُة �لبـتـعـاِد عــن �إلـ�ساِق 
�لأور�ِق �لملـونــِة �أو �لأ�سـرطِة 
على �لأ�سالِك بغر�ِس �لزينِة؛ 
حتى ال تكوَن �سبًبا في �لتقاِط 
�لناِر من �أي �َسَرٍر، �أو مالم�سِة 

م�سبـاٍح �ساخن.

محطـات  ومــالمــ�ســـَة  �إيــاِك   
�لإنــارِة َو�أَْعِمَدِتَها  في �ل�سو�رِع؛ 
لـخـــطـــِر  ي  �سِ َتــَتـَعــرَّ ل  حتى 
ول�سيَّما   ، �لكهربائيِّ �ل�سعـِق 

في مو��سِم �لأمطار.

 �جـتـمـاُع �لـمــاِء مَع �لكهـربــاِء 
لذلك  بالغــًة،  خطورًة  ي�سكُل 
عنَد  َحــِذرًة  تكـونـي  �أن  يجُب 
��ستعمـاِل جــهاٍز كهـربائيٍّ في 

�لحماِم �أو �لمطبخ.

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

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

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

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

النتيـجـةالسبب
َعقاِت �لكهربائية.- ................................................................. - يوؤدي �إلى حدوِث �ل�سَّ

- .................................................................- تمــديُد �لأ�ســـالِك �لكهربائيِة بالقرِب من �لأفر�ن.

- يجعُل �لأ�سالَك تن�سحُق  وتكوُن  قابلًة  لال�ستعال.- ................................................................

- .................................................................- �سـر�ُء �لأجهزِة �لكهـربـائيِة �لـرديئــِة و�لرخي�سِة �لثمِن.
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�لحو�دُث �لمنزليُة كثيرٌة، وُيعدُّ �لحريُق �أكثَرها تدميًر�، وهناَك �أ�سباٌب تقوُد �إليه.

المتنوعِة  التعلِم  م�سادِر  في  ابحثي  المجموعِة  في  زميالِتك  مَع  بالتعاوِن 

حوَل م�سبباِت الحوادِث الكهربائيِة واأ�ساليِب الوقايِة منها، ثم لخ�سيها في 

خريطِة مفاهيَم حائطيٍة وعلقيها في �سفِّك.

ن�شــاط )8( 

حـــوادُث الــحــريـــق:

   اأهــمُّ اأ�شـبـاِب حــدوِث الـحـريـــق:

�لجهُل و�لالمبالة.

�لعبُث بالناِر �أو بالأجهزِة �لكهربائية.

      و�سُع مو�دَّ �سريعِة �ل�ستعاِل بالقرِب مَن �لنار.

َت�َسبُُّع �لمكاِن بالغاز�ِت �لقابلِة لال�ستعال.

�ل�ستخد�ُم �لخاطُئ لالألعاِب �لنارية.

1

2

3

4

5
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1  �إبالُغ �لموجوديَن بحادِث �لحريِق، مع �سرعِة �إخالِء �لمكاِن با�ستخد�ِم مخارِج �لطو�رِئ �لآمنة.

2  ف�سُل �لتياِر �لكهربائيِّ من م�سدِره.

3  �لت�ساُل بالدفاِع �لمدنيِّ على �لرقِم ......................................................

4  مكافحُة �لحريِق بو�سائِل �لإطفاِء �لأوليِة �لموجودِة، مثِل: ......................................................

5  تجنُب �لرجوِع �إلى موقِع �لحادِث لأخِذ �سيٍء َمْهَما كان ثميًنا.

عنَد حدوِث حريٍق - ل �شمَح اهلل - يجُب اتباُع  الخطواِت الآتية:

تاأكـــِدي مـــن �إحـــكاِم �إغـــالِق مفاتيـــِح �لَمْوِقـــِد 

�إبقـــاِء  مـــع  ��ستخد�ِمـــه،  مـــِن  �لنتهـــاِء  بعـــَد 

ر�أ�ســـّي.  و�ســـٍع  فـــي  د�ئًمـــا  �لغـــاِز  �أ�سطو�نـــِة 
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 �لعبُث بـــ                       �لـــفارغة.            

 �بتالُع                    �أو                      �أو قطِع �لحلوى، �أو �لخرِز، �أو �لبطارياِت �ل�سغيرة. 

�للعُب د�خَل                        و�لخز�ئِن و�لغ�سالِت �لفارغِة غيِر �لم�ستعملة. عّللي.           

  و�سُع                             حوَل �لطفِل وهَو نائم.  

�لعبُث بــ                       و�لحباِل حوَل �لعنق.            

تنت�شُر حوادُث الختناِق بيَن الأطفاِل لأ�شباٍب عدٍة من اأهمها:

حي ذلك.   كيَف ترتبُط الكهرباُء بحوادِث حريِق الغاز؟ و�سِّ

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

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

ن�شــاط )9( 

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

حـــوادُث الخـتـنـاق:

2

3

4

5

1

 َقـــْد يــر�فـــُق حـــو�دَث �لــحـريـــِق 
ُيـــوؤدي  ت�ســاعــُد ُدخــاٍن كــثيــٍف 
ينبــغي   لــذلك  �لخـتـنــاِق،  �إلـــى 
�لطرقاِت  عبوِر  عــنَد  �لَحْبُو 
نتحا�سى  لكي  للمبنى؛  �لد�خليِة 

كثافَة �لدخان.
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        تطبيقاٌت عاّمة

1

2

�سريعًا وغير �آمن    �آمنًا و�سليمًا بطيئًا و�سليمًا 

اأ  َلْم�ِس �لأجهزِة �لكهربائيِة و�لأيدي مبتلٌة بالماء.
.............................................................................................................................................                           

ب  تجفيِف �لمالب�ِس على �لمدفئة.

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

ب. جـ  �سغِط ِزرِّ �لإ�ساءِة بعَد ت�سبِع �لمكاِن بالغاِز �لُمَت�َسرِّ

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

 اأكملي الجمَل الآتيَة باختياِر الكلمِة المنا�سبِة من بيِن الكلماِت الُمْعطاة:

ما النتائُج المتوقعُة لالآتي:

اأ  �ل�ستعد�ُد للطو�رِئ يجعُل �لت�سرَف ..............................................................................

تطبيُق �أنظمِة �ل�سالمة �لجهُل و�لإهـمـال �لِحـــْر�س 

ب  من �أهمِّ �أ�سباِب �لحر�ئِق ................................................................................................

ــم  نزيٍف د�خلي �سقوِط �ل�سعر �ســوِء �لـَهـ�سْ

جـ  قد يوؤدي �ل�سقوُط على �لر�أ�ِس �إلى .................................................................................
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3

اأ  �إبالُغ �ساكني �لمنزِل بحادِث حريق، مع �سرعِة �إخالِء �لمكان.             

ب  �لرجوُع �إلى موقِع �لحريِق؛ لأخِذ �لأ�سياِء �لثمينة.         

جـ  �لعبُث بالأ�سالِك و�لِحباِل حوَل �لُعُنق.

ِله �إلى جمر. قاِده تمامًا، َوَتَحوُّ د  �إدخاُل �لفحِم �إلى �لمنزِل بعَد �تِّ

غيِر  العبارِة  اأم��اَم  ال�سحيحِة، وعالمَة )✗(  العبارِة  اأم��اَم  �سعي عالمَة)✓( 
ال�سحيحة:

ِاختاري ال�سلوَك المنا�سب:4

اأ  �َسبَّ حريٌق )ل �سمَح �هلل( في �لمنزل:

 �أَت�سُل بالدفاِع �لمدني.

 �أ�سُرُخ و�أرك�ُس دوَن �تجاٍه معين.

 �أقوُم بالختباِء في غرفتي �لخا�سة.

ب  �إذ� تكاثَف �لدخاُن مَع �لحريق:

 �أَْحُبو على �لأر�ِس للخروِج من مكاِن �لحريق.

ُب قامتي و�أ�سُع يدي على �أنفي.  �أَْن�سِ

 �أناُم في �سريري حتى تنتهَي �لم�سكلة.
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اأ  و�سُع �لأثاِث بالقرِب من .............................................. مفتوحٍة يعر�ُس �الأطفاَل لل�سقوط.

ب  غاُز �أوِل �أك�سيِد �لكربوِن .............................................. يوؤدي �إلى �لختناِق و�لوفاة.

جـ  حثُّ �لأطفاِل على .............................................. �لطعاِم جيدً� قبل بلِعه.

د  �لتاأكُد من �إغالِق ِمْحَب�س .............................................. �لغاِز جيدً� بعَد كلِّ ��ستعمال، 

          وتجُب .............................................. �لمكان.

�سعي كلَّ كلمٍة في الفراِغ المنا�سِب لها:5

�ِغ�س��امٌّن�اف�ذٍةَت��ْه�وي��ُةاأُن�ب��وب�ِة َم�سْ

�سعي �سوؤاًل لكلِّ اإجابٍة مما ياأتي:6

اأ  َتْحُدُث �إذ� لم�َس �سخ�ٌس �لأ�سالَك �لكهربائيَة، فينتُج عنها �سرٌر �سديٌد قد ي�سل �إلى �لوفاة.
           �ص ...................................................................................................................................................

ب  لأنها قد تت�سابُك وت�سبُب له �لختناق .
           �ص ...................................................................................................................................................

عّللي ما ياأتي:7

اأ  �سرورَة تجفيِف �لأر�سياِت �لُمْبَتلَّة .
...................................................................................................................................................        

ب  تجنَب ترِك �لأ�سياِء في �لدرج �أو �لممر�ت . 

...................................................................................................................................................        
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َمـْلـَبـ�سي
3

الوحدة الثالثة
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َمْلَبسي

اختياُر المالب�س

الـعـمــر
لوُن الب�شرة

َقواُم اجل�شم

املــنــا�شـبــة

مطابقُتها ملوا�شفاِت 
اللبا�ِس ال�شرعيِّ

العاداُت والتقاليد

املــو�شــم

أهداُف الوحدة
ُيتوقُع من المتعلمِة في نهايِة الوحدة:

 اأَن َت�ْشَتْنِتَج ال�شروَط الواجَب مراعاُتها في اللبا�ِس المحت�شم. 

 اأَن َتْخَتاَر المالب�َس التي تنا�شُب لوَن َب�َشرِتها وعمَرها الحاليِّ وَقواَمها.

ِدَر حكماً حوَل المالب�ِس التي لم ُيراَع  فيها القيُم الإ�شالمية.  اأَن ُت�شْ

َف بع�َس الأزياِء ال�شعبيِة ال�شعوديِة من مناطِق المملكِة المختلفة.  اأَن َتَتَعرَّ
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المفاهيُم
الرئي�سة

• الـَقـوام.	

• الخطوُط الطولية.	

ملب�سي
اخــتـيــاُر الـمــالبــ�س

مظهًرا  المالب�ُس  ُتـــعــدُّ    
ـــاعـــُد عــلــى  ـــس ـــ� جـــمـــيـــاًل ُي
ال�صخ�صيِة  جوانِب  اإب���راِز 
َتعك�ُس  ومــراآًة  ومحا�سِنها، 
و�صخ�صيَته،  ال��ف��رِد  ميوَل 
��اُف اإل��ى ذل��ك دوُره��ا  ُي�����صَ
ـــْتـــِر  الـــرئـــيـــ�ـــُس فــــي الـــ�ـــسِّ
��م��ِة وال��وق��اي��ِة من  وال��ِح�����صْ
وعـنـَد  الطبـيعــة،  عوامِل 
مراعاُة  تنبغي  اخـتــياِرها 

اأموٍر عدٍة منها:

اأواًل:مطابقُتها لموا�سفاِت اللبا�ِس ال�سرعي:

   } ت��ع��ال��ى:  اهلُل  ق���اَل 

  
} ]الأعراف:26 [.

ال�شروُط التي يجُب توفُرها في اللبا�ِس ال�شرعيِّ الُمباِح وهي اأن يكون: 

�ساتًرا للعورة.

ا وا�صًعا غير �صفاف. فا�صً َف�صْ

بعيًدا عن التقليِد والت�صبِه المذموِم.

خالًيا من �سوٍر لأرواٍح اأو كتاباٍت اأو 
ر�صوماٍت ُتنافي ال�صريعَة الإ�صالمية.

1

2

3

4
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اإن اللبا�َس المحت�شَم من اأموِر الفطرِة التي ُجِبَل عليها الإن�شان.

ثانًيا: العـاداُت والتـقاليد:

تختلُف المالب�ُس من بلٍد اإلى اآخَر ومن ِمْنَطقٍة لأخرى تبًعا لختالِف العاداِت والتقاليد.

لها مَن  الَمْحَرِم حمايٌة  َذِوي  الرجاِل من غير  البالغِة عنَد  المراأِة  الحجاِب على  فر�ُس 

  } تعالى:  لقوله  الأذى 

} ]الأحزاب:59[.

  المحافظُة على تراِث المملكِة الإ�صالميِّ والوطنيِّ والعربيِّ والتعريُف به.
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ن�شــاط )1(
ت�شتهُر المملكُة العربيُة ال�شعوديُة بالكثيِر مَن المالب�ِس التقليديِة الجميلِة 

التي نفتخُر بها وتختلُف من منطقٍة اإلى اأخرى.

ِلي كلَّ ِزيٍّ ُتراثيٍّ بمنطقِته: من خالِل خريطِة وطِننا الحبيِب �شِ
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ن�شــاط )2(
قي �شورَة ِزيٍّ تراثيٍّ لِمْنَطقِتك, وتكلمي عنه في حدوِد �شطرْيِن معبرًة  اأَْل�شِ

عن افتخاِرك به.

 العتزاُز بالزيِّ الوطنيِّ والفتخاُر به من النتماِء للوطن.

تنا�صُبه المالب�ُس ال�صوفيُة  ذاُت الألواِن ال�صاخنِة والداكنِة التي َتْمَنُح الج�صَم 

الدفَء، مثال ............................................  

تختلُف المالب�ُس والأقم�شُة التي تختاُرها الفتاُة تبًعا لختالِف ف�شوِل ال�شنِة, فمثاًل:

ثالًثا:الَمْو�ِســم:

ف�ســُل ال�سـتـاء: اأ

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

، فاحِر�صي على زيارِته؛  ُة مه�رج�اَن الجنادري���ِة �صنويًّا؛ لإح��ياِء تراِث�ن�ا ال�صع�بيِّ ُة ال�ص���عوديَّ  ُتقيُم المملكُة العربيَّ
لتتعرفي اأَْزياَء م��ن��اط�����ِق مم���لك��ِت�نا الحبيبة.

........................................
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ُل ارتداُء المالب�ِس ذاِت الألواِن الفاتحِة في ف�شِل ال�شيف؟ ِلَم ُيَف�شَّ

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

ن�شــاط )3( 

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

تنا�صُبه المالب�ُس القطنيُة ذاُت الألواِن الباردِة والفاتحِة التي تمت�سُّ العرَق 

وت�صمُح بتهويِة الج�صم، مثال ................................................... 

ف�ســُل ال�سيف: ب

ال�صم�س، ومالب�ِس  وبعيًدا عن �صوِء  ال�صناعيِّ  ال�صوِء  الم�صاِء على  اختياُر مالب�ِس  يف�صُل 

النهاِر على �صوِء ال�صم�س.

رابًعا:الــُعــمــر:

يوؤثُر العمُر على اختياِر موديالِت المالب�ِس، فما ي�صلُح للطفلِة ل ينا�صُب فتاًة في مثِل عمِرِك، 

وما ينا�صُبِك ل ينا�صُب المراأَة البالغة.
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- مريحة ب�سيطة.

- �صهلة ال�صتخدام.

- داكنة اللون.

ِكَبُر ال�سنالر�سدالمراهقةالطفولة

- األواٌن قوية.

- موديالٌت وق�صات.

- قطٌع متع�ددٌة فوَق

ها.    بع�صِ

لكلِّ مرحلٍة عمريٍة مالب�ُس تنا�سُبها

دي ما ينا�سُب عمَرِك من المعرو�ِس اأماَمك بو�سع عالمة)✓( فيما ياأتي:         حدِّ
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  ُيعدُّ لوُن الب�صرِة العن�صَر الأوَل عنَد اختياِر لوِن المالب�ِس لتاأثيِرها المبا�صِر والوا�صِح على الب�صرة.

خام�سًا:لوُن الب�سَرة:

يوحي بثقٍة عاليٍة في النف�ِس  ويعطي اإح�صا�ًصا بالن�صاِط عنَد ال�صعوِر بالتعِب والإجهاد.

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

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

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

اللوُن األحمر

اللوُن األصفر

اللوُن األزرق

اللوُن األخضر

 اأظهرِت الدرا�ص�اُت الحدي�ث�ُة اأن اللوَن ال��ذي يخت��اُره الإن�ص�اُن لمالب�ِصه يعك�ُس �صخ�صيَته، اكتبي        

بالتعاوِن مع اأمك مدلولِت هذه الألوان.
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نظرًا لختالِف الفتياِت في َقوامهن ُيف�صُل مراعاُة اختياِر المالب�ِس التي تنا�صُب حجَم الج�صم و�صكَله.

�ساد�ًسا:الـــَقــواُم:

الطويلُة النحيفة 1

تنا�صبها الخطوُط الأفقيُة العر�صيُة وتختاُر الت�صميماِت التي تحدُد خطِّ خ�صِرها.

الـق�سـيـرة 2

تنا�صُبها الخطوُط الطويلُة لَيْبُدَو الج�صُم اأكثَر طوًل والزيُّ المكوُن من قطعتين.

الــبـديـــنــة 3

ينبغي اأن تبتعَد عن الخطوِط الأفقيِة في الملب�ِس وت�صتخدَم المالب�َس ذاَت الخطوِط الطوليِة 

والنقو�ِس ال�صغيرة.

 الأقم�شُة ذاُت الألواِن البراقِة تعك�ُس ال�شوَء وتعطي اإح�شا�ًشا بزيادِة الحجم. 
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فتاٌة بدينٌة تف�شُل ارتداَء المالب�ِس ذاِت الخطوِط الأفقية.

هل تريَن اختياَرها لهذه المالب�ِس �شحيًحا اأو غيَر �شحيح؟

َظلِّلي ما تريَنه منا�شًبا

ري اإجابَتك. وف�شِّ

ن�شــاط )4( 

غير �شحيح�شحيح

  تختلُف المالب�ُس من حيُث ت�صميُمها وخامُتها باختالِف الغر�ِس الذي ُتْرَتدى من اأجِله.

�سابًعا: المنـا�سبة:

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

مالب�ُس املنزل:

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

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

اأ
مـمـيـزاُتـهـا:

.....................................................................مـــثــال:

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

مالب�ُس اخلروج:
ب

مـمـيـزاُتـهـا:

.....................................................................مـــثــال:
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        تطبيقاٌت عاّمة

1

2

اأ  ارتداِء الفتاِة الممتلئِة الج�صِم للمالب�ِس ذاِت النقو�ِس ال�صغيرِة والخطوِط الطولية.

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

ب  مالب�ُس النوِم ينبغي اأن تكوَن ف�صفا�صًة منا�صبًة للجو.

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

ِابحثي في م�شادِر التعلِم عن اآيٍة اأو حديٍث يدلُّ على وجوِب الحت�شاِم في الملب�س.

عّللي لما ياأتي:

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

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

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

3

اأ  زميلِتك التي ترتدي مالب�َس غيَر محت�صمة؟

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

ب  اأخِتك حيَن تقوُم بالأعماِل المنزليِة كغ�صِل ال�صحوِن مرتديًة مالب�َس ا�صتقباِل ال�صيوف؟

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

بم تن�شحين كالاًّ من:
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جـ   اإحدى �صديقاِتك عندما ترتدي مالب�َس بخطوٍط اأفقية وهي ممتلئة؟

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

د  اأخِتك حين تناُم بمالب�ِس الخروج؟

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

4

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

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

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

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

اكتبي تقريًرا مب�شًطا حوَل ظاهرِة الإ�شراِف في �شراِء المالب�س.
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ن َملُحوَظاِتي اأُدوِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................
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مهاراٌت
يدويٌة

»الخياطة«

4
الوحدة الرابعة
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اأ- غرزة ال�سراجة

الأمُن وال�سالمُة 
عنَد الخياطة

ب- غرزة ال�ساللة

مهاراٌت 
يدوية

»الخياطة«

تطبيقاٌت عمليةاأدواُت الخياطة

اأدواُت الخياطِة 
وخاماُتها 

أهداُف الوحدة
يتوقُع من المتعلمِة في نهايِة الوحدِة:

 اأَن َتْخَتاَر اأدواِت الخياطِة المنا�سبَة للعمل.

 اأَن َت�ْسَتْنِتَج الأخطاَر التي ت�سبُبها بع�ُض اأدواِت الخياطة.

 اأَن ُتَميَِّز بيَن غرِز الخياطِة وغرز التطريِز من حيُث التنفيذ.

 اأَن ُتَطبَِّق غرزَة ال�سراجِة بطريقٍة �سحيحة.

َذ غرزَة ال�ساللِة بدقة.  اأَن ُتَنفِّ
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�سريُط القيا�ض: ........................

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

المفاهيُم
الرئي�سة

• طبا�شيُر الخياطة.	
• المغناطي�س.	

ُا���ش�����ُت��خ��دم��ِت ال��خ��ي��اط��ُة 
اليدويُة في القروِن الأولى، 
ال��زم�ِن  بم��روِر  وتط��ورت  
ورغ�َم  اآلُت��ه��ا،  فظ�ه��رت 
ذل����َك َظ��لَّ�����ِت ال��خ��ي�����اط��ُة 
الي�دويُة ذاَت اأهمي�ٍة كبي�رٍة 
غ�����رٌز  ول��ه��ا  الآَن.  ح��ت��ى 
ال�ش��راج��ُة، متعددٌة منها: 

وال�شاللة والكفافة والنباتة. 

اأدواُت الخياطة
الخياطة

اأدواُت الخياطِة وخاماُتها: اأ
العامـــُة  الـــمــوا�ســفــاُت   

لخيوِط الخياطة:
متجان�شًا  الخيُط  يكوَن  اأن   -
م��وح��َد الق�ط����ِر؛ لي�شه��َل 
الإب��رِة،  ع��ي�ِن  �شحُبه من 
��دَّ النكم��ا�ِس،  ومعالًجا �شِ
ف����ال ي�ت����اأث��ُر ب�ع���مل��ي���اِت 
ال���غ���ش������ِل الم���ت��ك������ررِة، 
يتاأثُر  ف��ال  الل�وِن  وث���اب��َت 
بالمنظف��اِت والع����وام������ِل 

الجوية.

ل تختلُف كثيرًا عن اأدواِت التطريِز وهي:

1

2
الدبابي�ُض نوعان:

اأ. دبابي�ُس خا�شٌة بالورِق وهَي ق�شيرٌة و�شميكة.
ب. دبابي�ُس خا�شٌة بالقما�ِس وهي طويلٌة ورفيعة.

أوجه الشبه

دبابيس القماشدبابيس الورق
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3
املغناطي�ُس: ومــنه اأ�سكاٌل مــتـعــددٌة كـالدبا�ســِة المغناطي�سيِة، 

وهي عبارٌة عن مغــناطي�ِس على �سكِل �سابونٍة مغطاٍة بطبقٍة 
من البال�ستيك ذات حـاَفاٍت مرتفعٍة قلياًل تكــوُن اأكثَر �سهولًة 

وي�سًرا في َجْمِع الإبِر والدبابي�س.

4
الكربوُن، وي�ستعمُل يف طباعِة اخلطوِط والر�سوِم، وهونوعان:

اأ. خا�س .....................................................................................................................................

ب. خا�س .................................................................................................................................. 

5
 .........................................................................................................................................................

6
 .........................................................................................................................................................

الإ�سبِع  لمقا�ِس  منا�سٍب  بحجٍم  )الك�ستبان(  الخياطِة  قمُع  يكوَن  اأن  يجُب 

ري اإجابَتك.  الو�سطى؛ ما مدى �سحِة العبارِة ال�سابقة؟ َبرِّ

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

ن�شــاط )1( 

..............................................................
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7
على  العالماِت  لأخِذ  خا�شة  طبا�شيُر  اخلياطة(:  )طبا�سرُي  املحدُد 
القما�ِس المراِد خياطُته، وهذه العالماُت تزول بعد َكيِّ القما�ِس اأو غ�شِله 
المنا�شُب  ُيختاُر  لذلك  واألواُنه،  اأحجاُمه  وتختلُف  اأثرًا،  تترَك  اأن  دوَن 

منها ح�شَب لوِن القما�ِس بقدِر الإمكان.

8
 .........................................................................................................................................................

9
........................................................... وهَي نوعان: ....................................،...................................... 

10
القما�ُض: تعتمُد الخياطُة الناجحُة على الختياِر ال�شحيِح للقما�ِس 

المنا�شِب، وُت�شَنُع الأقم�شُة من م�شدريِن اأ�شا�شيين ................................
و............................................................................................................................ 

11
اخليوُط: تختلُف من حيُث ال�شمُك والنوُع واللوُن وُيختاُر منها النوُع الجيد.

اأجيِبي مدعمًة اإجابَتك:
ما مدى �سحِة العبارِة الآتية؟

الحر�ُض على اختياِر اإبٍر منا�سبٍة ل�سمِك الخيط.

ن�شــاط )2( 

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

..............................................................
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ك���ي���َف ن��م��ّي��ُز ب���ي���َن خ��ي��وِط 

ال������خ������ي������اط������ِة وخ�������ي�������وِط 

التطريز؟ اأَجيبي م�ستعينًة 

بـــالـــمـــخـــطـــِط الــتــنــظــيــمــي 

للمقارنة. 

ن�شــاط )3( 

ُتحفُظ الدبابي�ُس والإبُر في حاملِة الدبابي�ِس اأو مغناطي�س؛ لماذا؟

الأمُن وال�سالمُة عنَد الخياطة: ب

ُت�شنُع اأدواُت الخياطِة عادًة من المعادِن والموادِّ الكيميائيِة، ولذا فهَي ت�شكُل خطورًة كبيرًة اإذا لم 
يح�شن ا�شتعماُلها.

كما اأن هناك بع�َس الأموِر التي توؤخُذ بعيِن العتباِر عنَد الخياطِة حتى تتحقَق لك ال�شالمة:

1

ُي�شتعمُل الِمَق�سُّ بحذٍر؛ لأن اأطراَفه حادة.
2

أوجُه الشبه

خيوُط التطريزخيوُط الخياطة
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ن�شــاط )4( 

ُتحفُظ الأزراُر والكب�شون في علٍب محكمِة الإغالِق ؛حتى ل يبتلعها الأطفال.
3

ُي�شكُل الكربوُن والمحدُد خطرًا كبيرًا اإذا و�شعا في الفم.
4

كيَف تت�سرفيَن اإذا ُجِرَح اإ�سبُع زميلِتك اأثناَء الخياطة؟ 

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

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

بالتعاوِن مع زميالِتك في المجموعِة، دّوني ا�ستخداماِت كلِّ اأداٍة من اأدواِت 

الخياطِة في اأ�سفِل ال�سوِر الآتية:

ن�شــاط )5( 

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

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

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

.................
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تطبيقاٌت عملية
الخياطة

غرزُة ال�سراجة: اأ المفاهيُم
الرئي�سة

• ال�شراجة.	
• وال�شريعِة، وتنفُذ على  ال�شاللة.	 الب�شيطِة  الرئي�شِة  الخياطِة  من غرِز 

�سكِل خطوٍط متقطعٍة مت�ساويٍة �أو غيِر مت�ساوية.

تـعـريـفـهـا:

ا�شـتـعـمـاالُتـهـا:

مُّ قطعتيِن من الُقما�س. �شَ 1

ْنياِت )كثنيِة الذيِل، الأكمام ... اإلخ(. تثبيُت الثِّ 2

تثبيُت الأ�شرطِة اأو الدانتيل على الف�شاتيِن والمفار�س. 3

4 خطوٌة رئي�شٌة في بع�ِس غرِز التطريِز، كم��ا ف�ي الزخرفية.
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ن�شــاط )1( 

االإعداُد لتنفيِذ الغرزة:

.................................................................. 1

ُتْنَظُم الإبرُة بخيٍط مخالٍف للوِن القما�س. 2

ُتْعَمُل عقدٌة في طرِف الخيِط؛ لأنها غرزٌة موؤقتٌة ُتزال بانتهاِء الغر�ِس منها. 3

الفاتحِة، ما مدى �سحة  اأث��ًرا على الأقم�سِة  الداكُن  اأن يترَك الخيُط  يمكُن 

حي اإجابتك. هذه العبارة؟ و�سّ

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

..............................................................
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طرائُق َعْقِد الخيط:

الطريقُة االأولى:

ي الخيَط حوَل �شبابِة اليد الي�شرى واأبِرِميِه اإلى اأ�شفَل مع ال�شتعانِة  باإبهاِم نف�ِس اليِد،  ُلفِّ
ه واإحكاِمه. ثم اْفِتِليِه من ال�شبابِة وا�شتخدمي الإ�شبَع الو�شطى؛ ل�َشدِّ

الطريقُة الثانية:

ي الخيَط حول �شبابِة اليد الي�شرى مرتيِن، واأَدخلي الإبرَة من الخلِف اإلى الأماِم داخَل  ُلفِّ
اللفاِت، وا�شحبي الخيط.

الطريقُة الثالثة:

اأَْم�ِشكي بطرِف الخيِط وراَء الإبرِة بيَن الإبهاِم 
الطرَف  اأم�شكي  ثم  الي�شرى،  بيدِك  وال�شبابِة 
على  ولفيِه  اليمنى  بيِدك  الخيِط  من  الطويَل 

الإبرِة مرتيِن اأو ثالًثا، وا�شحبيِه اإلى اأ�شفل.

قارين بني اأحجام العقدِة يف كلِّ طريقة؟

12

34
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ن�شــاط )2( 

قّدمي ن�سائَح ل بدَّ من اتباِعها قبَل البدِء بتنفيِذ غرزِة ال�سراجِة للح�سوِل 

على منتٍج نظيف. 

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

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

طريقُة تنفيِذ الغرزة:

 اأواًل:عنَد �شمِّ قطعتيِن من القما�ش:

1  ُتو�شُع قطعتا القما�س على الطاولِة اإحداهما على
         الأخرى مَع مطابقِة الأطراِف با�شتخداِم .............

2 ُتدَخُل الإب�رُة في القما�ِس ثم ُتخ�رُج على بع��ِد )1�شم(،
       بعَدها ُتدخُل الإبرُة على بعٍد م�شاوٍ للم�شافِة ال�شابق��ة،

        ويك��رُر العم�ُل ح�تى النتهاِء من تثبيِت القطعتيِن المراِد  خياطُتهما.

اأن  ال�شروريِّ  من  لي�َس   
بيَن  الم�شافاُت  تت�شاوى 
ُتعمَل  اأن  فيمكُن  الغرِز 

ب�شكٍل غيِر مت�شاٍو.
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 ثانًيا:عنَد تثبيِت الثنيات:

1  ُيثنى طرُف القما�ِس بمقدار منا�شٍب )2/1( �شم مثاًل.

2   ُتثبُت الثنيُة بالَكيِّ اأو ال�شراجة.

3   ُيثنى القما�ُس مرًة اأخرى بمقداٍر يتراوُح بيَن )3:1�شم(.
          ُيثبُت بالدبابي�ِس ثم بغرزِة ال�شراجِة وبعَدها ُتنفُذ الغرزُة

          المنا�شبُة للثنيِة، ثم ُي�شحُب خيُط ال�شراجة.

  يحدُد مقداُر الثنيِة ح�شَب 
نوِع القما�ِس وحجِم الملب�ِس 
الثنيُة  فتختلُف  والت�شميِم 
الأطف���اِل  م�����الب���ِس  ف������ي 
الكب��اِر  م���الب���ِس  في  عنها 
الن��اعم���ِة  الأقم�����شِة  وفي 
وفي  ال�شميكِة  في  عنها 
القطِع العليا كالبلوزِة عنها 

في ال�شفلى كالتنورة.
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اأرادْت �سعاُد اأن تعمَل تنورًة لطفلٍة �سغيرٍة، فعملْت خياطًة للجزِء الأماميِّ مَع 

الخلفيِّ بغرزِة ال�سراجِة، وا�ستعملْت خيًطا مخالًفا، وعقدِت الخيَط ثم بداأت 

بال�سراجِة من الي�ساِر اإلى اليميِن، وبعَد اأن انتهْت عقدِت الخيَط مرًة اأخرى؛ 

حتى تتمكَن من �سحِب الخيِط ب�سهولٍة بعَد النتهاِء من خياطِة التنورة. 

ِا�ستنتجي الخطاأَ الذي وقعت فيه �سعاُد، م�ستعينًة بالمنظِم التخطيطيِّ الم�ساحِب 

)الم�سكلة والحل(.

ن�شــاط )3( 

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

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

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

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

الـمـ�شـكـلـة

خطواٌت نحَو الحل

الــحــل

...........................................
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تطبيقاٌت عملية
الخياطة

غرزُة ال�شاللة: ب

 مجموعٌة من الغرِز المتقاربِة ُت�ْشِبُه في �شكلها غرزَة ال�شراجِة اإل اأن الم�شافاِت بيَن الغرز تكوُن 
ا. ق�شيرًة جدًّ

تـعـريـفـهـا:

ا�شتخداماُت غرزِة ال�شاللة:

في عمِل الك�شك�شِة اأو الك�شراِت الرفيعة. 1

في التطريِز ول�شيَّما في مالب�س الأطفال. 2



76

ن�شــاط )1( 

االإعداُد لتنفيِذ الغرزة:

.................................................................. 1

ُير�شم خطٌّ م�شتقيٌم خفيٌف بقلِم الر�شا�س. 2

ُت�شتعمُل اإبرٌة رفيعٌة وخيٌط رفيٌع؛ لت�شهيِل العمل. 3

ُينظُم الخيُط في الإبرة. 4

هل يمكُنِك م�ستعينًة بالتعريِف ال�سابق تحديُد غرزِة ال�ساللة من بيِن الغرِز الآتية؟
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طريقُة تنفيِذ الغرزة:

1 تبداأُ الغرزُة من اليميِن اإلى الي�شاِر بغرِز الإبرِة في القما�ِس 
الغرزِة  يتجاوُز طوُل  ل  بحيُث  متقاربٍة،  م�شافاٍت  عدَة مراٍت على 

. )2/1( �شم، ثم ُت�شدُّ الإبرُة لتتكوَن مجموعٌة من الغرِز المتقاربِة، وُيكرُر العمُل اإلى نهايِة الخطِّ

2 ُي�شدُّ الخيُط عنَد ا�شتخداِم الغرزِة ِلعمِل الك�شك�شِة اأو الك�شراِت 
        وُيرخى اإذا كاَن للتطريِز فقط.

3 ُيثبُت الخيُط في نهايِة العمِل على ظهِر القما�ِس
         بغرزة..................    
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تطبيقاٌت عاّمة

غيِر  العبارِة  اأمــاَم   )✗( وعالمَة  ال�سحيحِة،  العبارِة  اأم��اَم   )✓( عالمَة  �سعي 
ال�سحيحِة مع ت�سحيِح الخطاأ:

1

اأ  ُي�شتعمُل الناظُم لوقايِة الإ�شبِع من وخِز الإبرِة.                                                
.............................................................................................................................................                          

                                                 . َدَريِن: طبيعيٍّ و�شناعيٍّ ب  ُت�شنُع الأقم�شُة من َم�شْ
.............................................................................................................................................                          

جـ  ُت�شتعمُل ال�شراجُة لتثبيِت الثنياِت، و�شمِّ قما�شيِن.                                           
.............................................................................................................................................                          

املئي الفراغاِت بكلمٍة منا�سبة:2

اأ  ن�شتعمُل ................................................... لر�سِم �لخطوِط �لم�ستقيمة.

ب  ن�شتعمُل ................................................... في طباعِة �لخطوِط و�لر�سوم.

جـ  ن�شتعمُل ................................................... بحذٍر؛ لأن اأطراَفه حادة.
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قارني بيَن مراحِل الإعداِد في غرزِة ال�سراجِة في التطريِز وغرزة ال�سراجِة في 
الخياطة:

3

ِاختاري الإجابَة ال�سحيحَة فيما ياأتي:4

اأ  ُت�ستعمُل طبا�سيُر الخياطِة

غرزُة ال�سراجِة في الخياطة غرزُة ال�سراجِة في التطريز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لر�شِم النموذجلطباعِة العالماتلتحديِد عالمات

ب  ي�ستعمُل لتنفيِذ غرزِة ال�سراجِة خيٌط

اأبي�سمطابٌق للوِن القما�ِسمخالٌف للوِن القما�ِس

جـ  نبداأُ بغرزِة ال�ساللِة من

ال��و�ش��ِطال�ي�م�يِنالي��ش��اِر
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 َعلََّق اهلُل -�سبحاَنه وتعالى- دخوَل المكذبيَن باآياته الجنَة بدخوِل الجمِل في عيِن 5

الإبرِة- تتبعي الخطوَط لت�سلي كلَّ حرٍف بدائرِته فيتكوُن لديِك ا�سُم ال�سورِة التي 

ى اآخُر لعيِن الإبرِة، ثم ابحثي عن هذا الم�سمى في ال�سورِة واكتبيه: ورَد فيها م�سمًّ

 

ى عنِي الإبرِة ............................. ا�شُم ال�شورِة ....................... م�شمَّ
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علِّلي ما ياأتي:6

اأ  ُتحفظ الأزراُر والكب�شوُن في علٍب محكمِة الإغالق.

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

ب  ُتحفُظ الدبابي�ُس والإبُر في حاملِة الدبابي�ِس اأو مغناطي�س.

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

جـ  ُت�شتعمُل اإبرٌة رفيعٌة وخيٌط رفيٌع في غرزِة ال�شاللة.

.............................................................................................................................................                        
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غـــذائـي
5

الوحدة الخام�سة
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غذائي

الــتــمــرالقـــهـــوة

اأنـواُع التمـور

اإعداُد اأ�صناٍف 
حلوٍة من التمر

تـحميـ�ُص البـُن

قـيمُتـه الغذائية

القـهـوُة العربـيـة

أهداُف الوحدة
يتوقع من المتعلمة في نهاية الوحدة:

 اأَن ُتَقاِرَن بيَن حباِت البنِّ قبَل التحمي�ِص وبعَده.  
َر القهوَة العربيَة بالطريقِة ال�صحيحة.  اأَن ُتَح�صِّ

 اأَن ُتَقيَِّم التمَر من الناحيِة الغذائية. 
 اأَن َت�ْصَتْنِتَج الفوائَد المختلفَة للنخلة.

 اأَن ُتِعدَّ بع�َص الأ�صناِف الب�صيطِة من التمر.
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الرئي�سة

• الـُبـن.	

الــقــهـــوة
غذائي

القهوُة م�صروٌب �صعبيٌّ م�صهوٌر في جميِع اأنحاِء العالِم، وتح�صُر من ثماِر البنِّ المحم�صِة 
التي تزرُع في مناطَق متعددٍة من العالِم، وَي�صتهر اليمُن والحب�صُة بزراعِتها في العالِم 

، كما ت�صتهُر عدُة دوٍل عالميًّا بزراعِة البنِّ مثِل البرازيل العربيِّ

 اأنا املحبوبـُة الـ�صـمـرا      واأُجـــلى بـالــفــنــــاجــني
وعوُد الهنِد يل عطَرا     وذكري �صاَع يف ال�صني 

                       فهل عرفِت من اأنا؟  

تـحـمـيـ�ُص الــُبـن:

ُيزرُع  الــبنِّ  اأنــواِع  اأجــوُد   
الجبلــيـِة  المنـاطــِق  فـــي 
ذاِت العــرو�ِض المــداريِة 
اال�صـــتــوائـــــيـــِة للـكـــــــرِة 

االأر�صيِة كاليمن.

ها للحرارِة حتى درجِة اللوِن    هو ت�صخيُن ثماِر البنِّ المجففِة وتعري�صُ
المنا�صبِة، وتوؤدي عمليُة التحمي�ضِ اإلى حدوِث مجموعٍة من التغيراِت 

على حبوِب البنِّ كما ياأتي:
■  يتغيُر لوُن الحبوِب من االأخ�صِر اإلى البني.

ًة، �صهلَة الطحن. ■  ت�صبُح الحبوُب َه�صَّ
■  ت�صبُح رائحُتها طيبًة ومميزة.
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الكهربائيِة  وبالِمْطحنِة  ْجِر قديًما،  بالنِّ الُبنُّ    ُيطحن 
قليلِة؛  بَكمياٍت  طحُنه  وُيف�صُل  الحا�صِر،  ع�صِرنا  في 

كي يحتفَظ برائحِته ونكهِته المميزة.

حياُة القهوِة من الزهرِة اإلى الفنجان.

البنِّ  تحمي�ِص  في  المبا�صرة  الــنــاُر  ُت�صتخدُم 

اأفـــكـــاراً مبتكرًة  الــمــنــا�ــصــبــِة، قــدمــي  لــلــدرجــِة 

. لتحمي�ِص البنِّ

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

 عنَد تحمي�ضِ البنِّ تفقُد 
مــــــن   %16 الحــــــبـــــوُب 
ويــــنــقـــ�ُض  رطـــوبــِتـــــها 
من  جزءًا  وتفقُد  وزُنها، 
يكـثـــُر  الــذي  الكافيـــــين 
الحـــبــوِب  فـــــي  وجــــوُده 

الخ�صراء.

طـــحـــن الــُبـن:

حــفــظ الــُبـن:

   يحفُظ الُبن بكمياٍت قليلٍة في علٍب محكمِة القفِل، بعيًدا عن الروائِح القويِة، مع �صرورِة قفِل العلبِة 
جيًدا بعد كلِّ ا�صتعمال، وت�صتخدُم ملعقٌة جافٌة عنَد اال�صتعمال .. لماذا؟



86

الــقـــهــوُة الــعــربـيــة

  ثالثة اأكواٍب من الماِء الُمْغَلى.

  خم�ُض مالعَق قهوًة محم�صًة ومطحونًة طحًنا خ�صًنا.

  ملعقٌة كبيرٌة من الهيِل المطحوِن )ي�صاُف زعفراٌن ح�صَب الرغبة(.

المقادير:

الطريقة

 الحدُّ االأق�صى من الكافييِن لل�صخ�ضِ البالِغ 400 ملجم 
في  ال�صـوداِء  القهــوِة  من  اأكــواٍب   4 ويعادل  اليوِم،  في 
اليوِم، ويمكُن التعامُل مع الزيادِة الب�صيطِة في الكافيين 
الغذاِء  اأكِل  مع  خفيٍف  ن�شاٍط  وممار�شِة  الماِء  ب�شرِب 

الغنيِّ بالفيتاميناِت واالأمالِح والمعادن.

1  يو�صُع البنُّ في االإبريِق المخ�ص�ضِ للقهوة.
2  ي�صاُف اإليِه الماُء الُمْغَلى، ويترُك على الناِر مدَة ربِع �صاعة.

3  يرفُع عن الناِر، ويترُك مدَة ثالِث دقائَق؛ حتى يتر�صَب الُبنُّ
         في االأ�صفل.

4  يو�صُع م�صحوُق حبِّ الهيِل مَع الزعفراِن في الدلِة  
بُّ عليِه القهوة.         المخ�ص�صِة للتقديِم؛ ثم ُت�صَ

5  تو�صُع الدلُة على الناِر حتى َتْغِلَي َغْليًة واحدًة فقط، ثم ُتقدُم 
        مع التمر .

َقد تُّ�صاُف بع�ُص النكهاِت للقهوِة كالَقَرْنُفِل والزنجبيِل وال�صمر.
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    تلجاأُ كثيٌر من االأُ�َصِر في الوقِت الحا�صِر اإلى و�صِع  القهوِة في حافظاٍت مخ�ص�صٍة 

لها )ترم�ض(.

 ُي�صتعمُل الزنجبيُل الأغرا�ٍض 
لل�صهيِة،  فاتٌح  فهو  طبيـٍة؛ 
ُمِدرٌّ للـــبوِل، وي�صاعــُد فـــي 
ــِم الطعــاِم، وتنظـيــِم  َهــ�صْ

الدورِة ال�صهرية.  

تـقـديــم الـقـهــوة:

باليِد  القهـوِة  الي�صـرى، وفناجين  بالـيـِد  الدلــُة  ُتم�َصُك 

اليمنى، ويتمُّ تقديُم القهوِة لل�صيِف باليِد اليمنى.

ِاقترحي اأنواًعا اأخرى غيَر البنِّ يمكُن اإعداُد القهوِة منها:

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

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

بالتعاوِن مع زميالِتك في المجموعِة، قومي باإعداِد القهوِة العربيِة، 
ثم قدميها بطريقٍة جذابة.

ن�شــاط )3( 
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الـــتـــمــــر
غذائي

الَطلْع. 	•
الُب�ْسر. 	•

•	الَعْجَوة.
التمر. •	َكْنُز 

اأبداأُ اليوَم بدر�ِس التمِر في وحدِة غذائي، واأكت�سُب من خالِلِه معلوماٍت 
مًة عن التموِر وكيفيِة اإعداِد بع�ِس الأ�سناِف الحلوِة منها، ومن الممكِن  َقيِّ

اأن ننفَذ هذا مًعا اأ�سرًة واحدة. مع وافِر الحب؛ ابنُتكم.

�أ�شناٍف �شعبيٍة يدخُل  �أربعَة  ُن في بطاقٍة  �أدوِّ �أ�شرتي  �أفر�ِد  �أحِد  بم�شاركِة 

ناِتها. �لتمُر في ُمَكوِّ

ن�ســاٌط اأُ�ْســريٌّ ا�ستهالليٌّ منزلي

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

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

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

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

التمُر فاكهٌة لذيذُة الطعِم، وله فوائُد جمٌة قد ل تتوفُر في غيِره من الفواكِه، فهو غذاٌء ودواٌء وهو 
طعاُم الفقيِر وَحْلوى الغنيِّ وَزاُد الم�سافِر والمغترِب ودواٌء للعليِل، وُيعدُّ من اأهمِّ المنتجاِت الزراعيِة 
في المملكِة العربيِة ال�سعوديِة التي ت�سعى �سمَن جهوِدها اإلى  �سماِن تحقيِق الأمِن التنمويِّ والغذائيِّ 

باعتباِره اأحَد الأهداف الإ�ستراتيجيِة لروؤيِة المملكِة العربيِة ال�سعوديِة 2030.

اأ�سرتي العزيزة

12

34
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( قاَل: قاَل ر�صوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص:      عن �صعِد ْبِن اأبي وقا�ٍض)

ه  َح كلَّ يوٍم �صبَع تَمراٍت َعْجوًة ، لم ي�صرَّ »َمْن ت�صبَّ

. في ذلك اليوِم �ُصمٌّ وال �صحٌر« 

 اتخـــذِت المملكـــُة العربــيُة 
ال�صعـــوديــــُة فــــي اأوائــــــــــِل 
الخم�صينياِت من ال�صيفيِن 
التي  والنخلــــِة  العربييـــِن 
تعـلـــوهــمـــا �صـــــعــاًرا لـــها، 
اإلى  ال�صيفاِن  يرمُز  حـــيُث 
المنعِة والقوِة والت�صحــيـــِة 
وترمُز النخلُة اإلـــــى الخيِر 
والحــيــويــِة واأن الــرخاَء ال 

يتحقُق اإال بالعدل.   

اأمٌر  بالتمِر  الوليِد  تحنيُك   
عجيٌب؛ لما فيه من عظيِم 
ثبَت  فقد  الطبيِة؛  الفوائِد 
اأن بالـتـمـِر عنا�صَر حيـويـًة 
َتِقي الطفَل من االأمرا�ِض، 
المكت�صبَة  مناعــَتـه  وتقوي 

. من اهلِل عزَّ وجلَّ

قــيــمــُتـه الـغـذائـيــة:

 تـــــعـــــدُّ الــــتـــمـوُر مــــن اأهـــمِّ 
فـــي  الزراعـــيــِة  المحا�صـــيِل 
المملكـــــِة العربيِة ال�صعوديِة، 
لذا �صعت وزارُة البيئِة والمياِه 
والزراعِة الإن�صاِء بوابٍة وطنيٍة 
لقطاِع النخيِل والتموِر �صمَن 
مــبـــادراِت التحــــوِل الوطـنـيِّ 
االإلكتـرونـيِة  التـجارِة  لـدعــِم 
للتموِر، َتِجدينها على الرابط 

االآتي: 

القيمُة الغذائيُة للتمر

)اأ(  فيتامين  على  يحتوي 
و)ب2( )ب1(  وفيتامـيــن 
و)ب6(  )ب3(  وفيتامين 
وبوتا�صيــــــــوم  وفــــــــ�صفـــــور 

ومغني�صيوم وحديد.

عاليٍة  ن�صبٍة  عــلــى  يــحــتــوي 
ــِويــــــــِة  ــ�ــصَ مــن الــمـــــــــــــــــوادِّ الــنَّ
الج�صَم           ُتِمدُّ  التي  وال�صكريِة 

بالحرارِة والن�شاط.

نورة: هل ت�صدُق يا فواُز اأن نواَة التمِر مفيدة؟
فواز: كيَف ذلك؟

نورة: اإن لها قيمًة غذائيًة عاليًة فُت�صتخلَ�ُص منها الزيوُت 
الغذائيُة والعالجيُة والمكمالُت الغذائيُة وموادُّ التجميل.

فواز: وكيَف عرفِت هذِه المعلومات؟
ي عندما كنا في مزرعِته. نورة: من َجدِّ

ن�شــاٌط اأُ�ْشــريٌّ
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دي رْقَم الآيِة وا�صَم ال�صورة؟  َطِب " مرًة واحدًة في القراآِن الكريِم ، حدِّ ورَد ذكُر " الرُّ

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

ن�شــاط )1( 

المعــــــدَة  يـقـــوي  الـتـمــُر   
االأع�صاَب  ويـهدُئ  والكـبـَد 
ويـمـنُع  ْمــَث  الطَّ وينظــُم 
الــذي  الـداخلـيَّ  الـنــزيَف 
ال�صكــِر  ـى  َمْر�صَ ي�صـيـُب 
عليه  يطلُق  كما  وال�صغِط 
(؛ الأنه  ا�صــُم )عامـِل النموِّ
وزِن  زيــادِة  على  ي�صـاعــُد 

االأطفال.   

ــْلـــع الــطَّ

مزرعِتهم  على  المطلِّ  منزِلهم  في  عنيزَة  بمدينِة  اأ�صرِتها  مع  َلَمى  ت�صكُن 
تنتُج  ال�صيِف  مو�صِم  وفي  النخيِل،  اأ�صجاِر  من  الكثيَر  تحوي  التي  الخا�صِة، 
حاجِتهم،  عن  َتفي�ُص  بكمياٍت  المذاِق  اللذيذِة  الرطِب  اأ�صناِف  من  العديَد 
مجمداٌت  اأو  ثالجاٌت  لديهم  يتوفُر  ول  منها،  واأقــارَبــهــم  جيراَنهم  فيهدوَن 

لحفِظ ما يبقى من المح�صول.

الــُبــ�ْصــر

َطــب الــرُّ

ـــْمــر الــتَّ

مـــراحـــُل الــتــمــرة:
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ابحثي في م�صادِر  المجموعِة  وبالتعاوِن مع زميالِتِك في  �صابًقا،  قراأِتِه  ما  في �صوء 

التعلِم الموثوقِة، عن طرائَق بديلٍة لم�صاعدِة اأ�صرِة َلَمى في حفِظ مح�صوِل الرطِب من 

نيها في المنظِم التخطيطيِّ الم�صاحِب )الم�صكلُة والحل(. التَّلَِف، ودوِّ

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

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

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

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

الـمـ�شـكـلـة

الخطواُت نحَو الحل

الــحــل

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

 اأُجِريْت درا�صٌة عن تناوِل 
الطالباِت التمـَر �صباًحا، 
نـتـائــُجـها  اأثبتـــْت  وقــد 
الهيمـوجلوبين  ارتـــــفــاَع 
لدى الالتي تناوْلَن التمَر 
بانتظام مـدَة )3( اأ�صهٍر 

متتالية.

اأنـــــواُع الــتـــمــــور:

    هناَك اأكثُر من مئِة نوٍع من اأنواِع التموِر، من اأ�صهِرها ال�صكري والخال�ض 
والَبْرحي وال�صقعي وَنْبَتة علي.
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تتبعي الخطوَط لتتعرفي اأنواَع التمر:

ال�سقعي

ال�سكري

نبتة علي

الربحي

 دْب�ُض التمِر �صراٌب حلٌو مركٌز ي�صتخل�ُض من التمـــِر 
وله فـوائُد �صحيٌة كـــــثيـرٌة ، ويــ�صـــتـــخـــدُم ُمَحلًِّيا 

�صحيًّا لالأطعمة والحلويات.
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ِلي كلَّ جزٍء من اأجزاِء النخلِة بمنتجاِته قديًما وحديًثا: �صِ

ُتنِتُج  الحا�صِر  وقِتنا  فـــي  النخيِل  مخلفاِت  تدويِر  م�صاريُع   
الخ�صبيَة  واالأبواَب  واالألواَح  النخيِل  وحطَب  النخيِل  فحَم 
"قـاعداِت  الخ�صبيــَة  والطبلــياِت  لــبــَة  ال�صُّ والبال�صتـيكيَة 

الب�صائِع" بموا�صفاٍت عاليٍة واأ�صعاٍر منخف�صة. 
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ن�شــاٌط اأ�ْشــريٌّ خـتـامـي

اأ�صناِف  اأحِد  اأ�صرِتك لم�صاعدِتِك في تطبيِق  اأفراِد  اأََحَد  حي  َر�صِّ
التموِر ال�صعبيِة �صمَن فقراِت برامَج الحتفاِء باليوِم الوطنيِّ اأو 

اأيِّ فعاليٍة اأو منا�صبٍة اأخرى في المدر�صة.
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كــوؤو�ُص الـتـمــر

اأ�سناٌف حلوٌة من التمر

   25 حبَة تمِر خال�ض منزوع النوى.
   1/4 كوِب ماٍء ُمْغًلى مذاٍب فيِه ن�صُف ملعقٍة كبيرِة من القهوِة ال�صريعِة التح�صير.

   علبتاِن من الق�صطِة متو�صطتا الحجم.
  ظرٌف واحد من بودرة الكريمة الجاهزة للخفق.

   1/2 كوٍب من ب�صكويِت ال�صاِي مطحون.
  كوباِن من الكعك المفتت.

المقادير:

الطريقة
1  يخلُط بخالِط الكاأ�س التمُر والماُء المذاُب فيه القهوُة والق�شطُة، اإلى اأن يذوَب التمُر

          وي�صتمر في الخلِط دقيقتيِن تقريًبا.
2  تذاُب بودرُة الكريمِة الجاهزُة في مقداٍر من الحليِب ح�صَب المحدِد على العبوِة، ثم ت�صاف 

          لخليِط التمر.
3  ي�صاُف الب�صكويُت المطحوُن لخليِط التمِر وتخلُط جميُع المقاديِر حتى تتجان�ض.

ُع الكعُك المفتُت في قاِع كوؤو�ِض التقديِم ويو�صُع فوَقه مقداٌر من خليِط التمر. 4  ُيو�صَ
ُن ح�صَب الرغبِة بالمك�صراِت اأو ِك�َصِر الب�صكويِت اأو �صو�ِض الكراميل. 5  ُيَزيَّ

6  يبرُد في الثالجِة ليقدَم بارًدا. 

يحتوي التمُر على ن�شبٍة عاليٍة من ال�شكرياِت، لذلك ين�شُح بتناوِله باعتداٍل ال اإفراٍط وال تفريط ، 
كما ي�شتح�شُن تجنُبه اأو تناوله بكمياٍت قليلٍة جًدا لمر�شى ال�شكريِّ والم�شابيَن بال�شمنة.

ُمه مع القهوِة لزميالتي. اأطّبُق مع مجموعتي وباإ�شراِف معلمتي اأحَد اأ�شناِف التمِر الحلوِة االآتيِة، واأقدِّ
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مخفوق الحليب التمر

  كوٌب واحٌد من التمر المنزوع النوى.
  كوٌب واحٌد من الحليب ال�صائل الكامل الد�صم.

  كوبان من اآي�ض كريم الفانيليا.
   1/2 ملعقة �صاي فانيليا.

المقادير:

الطريقة
ا. َوى بال�صكيِن ِقَطًعا �صغيرة جدًّ 1  تقطُع حباُت التمِر المنزوِع النَّ

2  يو�شُع التمُر المفروُم في خالِط الكاأ�ِس مَع الحليِب والفانيليا ويخلُط حتى يتجان�َس تماًما 
          وي�صبَح كريميَّ ال�صكل.

3  ي�صاُف االآي�ض كريم لخليِط التمِر بالحليِب وتخلُط جميُع المقاديِر جيًدا حتى تتجان�ض.
بُّ في كوؤو�ِض التقديِم ويقدُم بارًدا.  4  ُي�صَ

لنعمل" "نتعلُم 
اإن مهارَة تنفيِذ االأ�صناِف الغذائيِة واالإبداَع في اإخراِجها وتقديِمها مع مراعاة جودِة المكوناِت وتوفِر 
اال�صتراطاِت ال�صحيِة الالزمِة ُتَعدُّ من اأهمِّ معاييِر الراغباِت في الم�صاهمِة في خدمِة الوطِن وتحقيِق 

الهدِف االإ�صتراتيجيِّ لروؤيِة المملكِة  في اإطار االأ�صِر المنتجِة الم�صاهمة في االقت�صاد.
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ُكراُت التمِر بال�شوفان

  12 حبة تمر اأو رطب منزوع النوى.
  كوٌب واحٌد من ال�صوفان.

   1/4 كوٍب من الَجْوِز )عين الجمل( المحم�ض.
  1/4 كوٍب من َهري�ض الَيْقِطيِن )القرع( الجاهز.

  ملعقة ع�صل كبيرة.
  ملعقة واحدٌة كبيرة من بذور ال�صيا اأو بذور الَكّتان.

   1/4 ملعقٍة �صغيرٍة من القرفة.
  1/4 ملعقٍة �صغيرٍة من الزنجبيل.

   1/4 ملعقٍة �صغيرٍة من َجْوزِة الطيب.
   1/8 ملعقٍة �صغيرٍة من الَقَرْنُفل.

   ملعقٌة واحدٌة �صغيرٌة من الفانيليا.
   ر�صة ملح.

   للزينة: لوٌز مجرو�ٌض اأو جوُز هند.

المقادير:

حياتنا"  في  الم�صوؤوليَة  "نتحمُل 
على كلٍّ مّنا م�صوؤولياُته التي َتُح�ضُّ عليها مبادُئنا االإ�صالميُة وقيُمنا العربيُة االأ�صيلُة وتقاليُدنا الوطنيُة 
في م�صاعدِة المحتاجيَن بتقديِم التموُر لهم في عموِم االأوقاِت و�صهِر رم�صاَن بخا�صة، واإعانِة الجيراِن 

بها واإكراِم �صيوِفنا بقهوِتنا العربيِة والتمِر الذي يعدُّ من اأهمِّ منتجاِتنا الزراعية.

اإلـــى  ال�صيا  بذوِر  اأ�صُل  يعوُد   
المك�صـــيِك ، تتــمــــيُز ب�صـكـــِلــهــا 
وتـــــعـــدُّ  الم�صــــطِح،  ــــيِّ  الَبْي�صِ
م�صدًرا غنًيا بم�صاداِت االأك�صدِة 
وتحتوي على ن�صـــبٍة عــالــيــٍة مـن 
والبـروتيــناِت ودهــوِن  االألـــيــاِف 

اأوميجا 3.
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الطريقة
َوى بال�شكيِن لقطٍع �شغيرٍة جًدا وي�شاُف في الخالِط مع معجوِن 1  يقطُع التمُر المنزوُع النَّ

          القرِع والفانيليا والع�صِل ويخلُط حتى يمتزَج ويتجان�ض.

2  ي�صاُف ال�صوفاُن وبذوُر ال�صيا والملُح والبهاراُت والجوُز ثم ُيخَلُط حتى يتجان�َض تماًما 

ا َي�ْصُهُل ت�صكيُله.           وي�صبَح معجوًنا طريًّ

ُر ثم ُتْغَم�ُض في اللوِز المجرو�ِض اأو جوِز الهند. 3  يق�صُم بملعقِة االآي�ض كريم كراٍت �صغيرًة ُتَكوَّ

4  يوزُع في اأوراِق التقديِم ويقدُم مع القهوة. 
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تطبيقاٌت عاّمة

غيِر  العبارِة  اأمــاَم   )✗( وعالمَة  ال�صحيحِة،  العبارِة  اأمــاَم   )✓( عالمَة  �صعي 
ال�صحيحِة:

1

اأ  ُتم�صُك الدلَة باليِد اليمنى عنَد التقديم.                                                          
ب  عنَد عمِل القهوِة ُي�صبُّ الماُء الُمْغَلى على حبِّ الهيل وُيترُك َيْغلي مــدَة

            ربِع �صـــاعة.                                                                                                          

جـ  َيْعَمُل التمُر على ت�صهيِل مراحِل الحمِل والوالدة.                                              

َطب.                                                ْلُع واأخيًرا الرُّ د  مراحُل التمِر: الُب�ْصُر ثم الطَّ

هـ   يقلُّ وزُن حبِّ الُبنِّ بعد التحمي�ض.                                                                 

  علــلي مـا ياأتي:2

ِع َتَمراٍت في �صباِح كلِّ يوم .                                 ُل للع�صبيِّ المزاِج تناوُل ِب�صْ اأ   ُيف�صَّ
.............................................................................................................................................                           

ب  ُي�صاعُد التمُر على الوقايِة من البوا�صير.              
.............................................................................................................................................                     

جـ  ي�صتهُر �صكاُن ال�صحراِء بالروؤيِة من َم�صافاٍت بعيدة.                                                           
.............................................................................................................................................                     

د   ُيف�صُل طحُن حبِّ الُبنِّ بكمياٍت قليلة.
.............................................................................................................................................                     
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ِلي من العموِد )اأ( ما ينا�صُبه من العموِد )ب( :4   �صِ

  ا�صرحي باأ�صلوِبك العبارَة الآتية:3

ْب عن الَمعادِن في مناجِم التمر( )َنقِّ

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

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

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

لذلك فهو يعمُل على تقويـِة االأع�صاب.

الــتــمــُر والــمــاء.

الحــتـــواِئــه عــلـى الــحـديــد.

الحــتـــواِئــه عــلـى الـكـالـ�صـيـوم.

ي�صتخدُم التمُر لعالِج فقِر الدم 

يحتوي التمُر على فيتامين ب1وب2 

االأَ�ْصَوداِن

باأ
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( قالْت: قاَل ر�صوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: » بيٌت 5 جاء ِذْكُر التمِر في ال�صنِة النبويِة، فعن عائ�صَة )
. ال تمَر فيِه، جياٌع اأهُلُه « 

�صاعدي �صارة في البحِث عن هذا الحديِث؛ من خالل تتبِع الحروف حتى ت�صَل اإلى التمر.

ليكهجياهـله

و�صمييذعاأهـع

قاتفاحاأنتغ

تلمرفكةك�صم

ياردحزطودك

بيكهجياهـله
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6
الوحدة ال�ساد�سة

الإ�سعاف 
الأولي
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أهداُف الوحدة

اإلسعاُف 
ِلّي اأَلوَّ

ُم الغذائي �َسمُّ التَّ

عالماُت ف�ساِد الطعام

الوقايُة والعالج

ـه اأعـــرا�سُ

اأنــواُعــه

�سالمــُة املاِء 
والطعام

يتوقع من المتعلمة في نهاية الوحدة:
َر مفهوم الت�سمم الغذائي.  اأَن ُتَف�سِّ

َم خريطة مفاهيم تو�سح العوامل الم�ساعدة في حدوث الت�سمم الغذائي.  اأَن ُت�َسمِّ
َر ازدياد حاالت الت�سمم الغذائي في ال�سيف.  اأَن ُتَبرِّ

 اأَن ُتَقاِرَن بين �سفات الطعام الجيد والطعام الفا�سد.
 اأَن ُتَعلَِّل �سبب تجنب تناول االأطعمة الفا�سدة .

َح العوامل الم�ساعدة في حدوث الت�سمم الغذائي.  اأَن ُتَو�سِّ
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المفاهيُم
الرئي�سة

• الت�سمُم الغذائي.	
• الغثيان.	
• التقل�ص.	

الت�سمُم الغذائي الإ �سعاُف 
الأولي

مـاذا بِك يا مها؟

باألٍم  اأ�ــســعــُر  يــااأبــي؛  الطبيِب  اإلــى  ُخــْذنــي   
التي  الع�ساء  وجبَة  تناولي  بعَد  بطني  في 

اأح�سرتها من المطعم.

َغـَثــيان.

َتَقلُّ�صاٌت في 
الأمعاِء والَمِعدة.

  تبداأُ يف الظهوِر بعَد تناوِل الطعاِم ب�ساعتنِي اإلى اأربِع �ساعاٍت، وهي كاالآتي:

ارتفاٌع في درجِة 
حرارِة الج�صم.

َقْيء.

اإ�صهال.

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

اقرتحي عنواًنا منا�سًبا للمنظِم التخطيطيِّ »الفكرُة الرئي�سُة والتفا�سيُل« اأعاله.

ها خالَل فترٍة زمنيٍة ق�سيرٍة بعد تناوِل  الت�سمُم الغذائيُّ حالٌة َمَر�سيٌة مفاجئٌة َتظهُر اأعرا�سُ
غذاٍء غيِر �سليٍم �سحيًّا.
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بكـتـيــــريـا  وجــــوِد  عــن  ينتــُج 

غــــيـِر  الأطــعـمــــِة  يف  ُمْعــِديـــٍة 

املطـبوخِة جيًدا، كال�ساملونيال.

ت�سـمٌم طبيعيت�سـمٌم كيمياويت�سـمٌم َمْيكـــروبي

كيماويٍة  موادَّ  وجوِد  عن  ينتُج 

يف  َح�َسريٍة  مبيداٍت  اأو  ُمَهيِّجٍة 

الأطعمة.

اأنواِع  بعـ�ِص  تنــاوِل  عن  ينتُج   

الفطِر )ُع�صِّ الغراِب( اأو بع�ِص 

اأنواِع الأ�سماك.

اأنـــــواُعـــه:

اإن نظافَة الماِء والطعاِم و�سالمَتهما من التلوِث بالأو�ساِخ والجراثيِم ل تقالِن اأهميًة عن فائدِتهما 
للج�سِم، َفَتَلوُُّثهما ي�سبُب لنا الكثيَر من الأمرا�ِص، ول�سيَّما اأمرا�ُص الجهاِز اله�سمي .

ا وَقد تَّ�سمنْت اأهداُف روؤيِة المملكِة2030 الإ�ستراتيجيُة  الحدَّ  فالوقايُة في هذِه الحالِت مهمٌة جدًّ
( لت�سمَن  التلوِث الهوائيِّ وال�سوتيِّ والمائيِّ والترابيِّ والغذائيِّ اأنواِعه )مثِل:  التلوِث بمختلِف  من 

لأفراِد المجتمِع بيئًة عامرًة و�سحية.
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ن�شــاط )1 ( 

    تعرفِت يف ال�سفِّ اخلام�ِص موا�سفاِت املاِء ال�سالِح 

لل�سرِب من حيُث اللوُن والرائحُة والطعُم، ا�سرتجعيها يف 

ذهِنك، ثم دونيها يف املنظِم التخطيطيِّ الآتي:

روؤيِتها   �ســالمُة المــاء: الر�سيدُة �سمَن  َحَر�سْت حكومُتنا 
و�سحية  عامرة  بيئة  تمكين  على   2030
ــن خــــالِل  �ــســمــاِن  لأفـــــراِد الــمــجــتــمــِع م
ــفــادِة الــمــ�ــســتــدامــِة مــن الـــمـــوارِد  ــت ال�ــس

المائية.
ووطِننا  الإ�سالميِّ  ديِننا  ُتجاَه  واجِبنا  ومن 
ــى هــــذه الـــمـــوارِد  ــمــحــافــظــُة عــل الــغــالــي ال

وا�ستخداُمها باعتداٍل دوَن اإ�سراٍف اأو تبذير.

1
......................................................

2
......................................................

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

طريقٍة  تقدمِي  يف  املجموعِة  يف  زميالِتك  )�ساركي 

امل�سكوِك يف نقاوِته و�سالمِته من  املاِء  اإبداعيٍة ملعاجلِة 

التلوِث، من خالِل اال�ستفادِة من بع�ِض اخلاماِت البيئيِة 

الب�سيطِة اأو امل�ستهلكاِت ، مع عر�ِض امل�سروِع بعَد تنفيذِه 

يف املعِر�ِض الدائِم باملدر�سة(.

ينة  ِقنِّ �سالمة  من  تاأكدي   
فــي  لـك  المقـدمــِة  المـيـاِه 
العامِة  والأماكِن  المطاعِم 

قبَل �سرِب الماء. 
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ن�شــاط )2 ( 

قـد تتـعـر�ُص الأغـذيــُة على اخـتـالِف اأنـواِعها 

للتلوِث والف�ساِد �ســواٌء الطازجُة منها اأو املعلبُة 

يئُة اأواملطبوخة.  اأوالنِّ

مكعباُت الثلِج الم�ستخدمُة لتبريِد الم�سروباِت في بع�ِض المطاعِم، قد تكوُن 

ُعْر�سًة للتلوِث بالبكتيريا والجراثيِم، ِاقترحي حلواًل ا�ستباقيًة للوقايِة من 

اأ�سراِرها:

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

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

�سـالمـُة الـطـعـام:

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

...........................................................................
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اليدان
..............................

الأواين غرُي
..............................

املعلباُت الفا�سدُة اأو
..............................

هناَك عوامُل ت�ساعُد على حدوِث الت�سمِم منها: 

�سمعِت خبَر اإ�سابِة اإحدى زميالِتك بالت�سمِم، ب�سبِب عدِم َطهِي الطعاِم مدًة 

كافيًة، ما مدى �سحِة هذِه العبارِة؟ ِادعمي اإجابتك باالأدلة:

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

ن�شــاط )3( 

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

ت�سخنُي الأطعمِة يف 
درجِة حرارٍة غرِي 

كافيٍة
..............................

ترُك الطعاِم خارَج
..............................

عدُم غ�سِل
..............................

املوادُّ الكيميائيُة التي
..............................

عدُم َطْهِي
..............................
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مــن عـالمــاِت ف�سـاِد الأطـعـمــة

تــغـــيــُر الــلــوِن.

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

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

ب�ســـرعــــٍة  تتكاثُرالجراثـــيـُم   
فــــي الحـــلـــيـــِب والــلـــحـــوِم 
والأطــعـــــمــِة  والأ�ســـــمــــاِك 
المطبوخـِة، فيجعــُلــهـا ذلك 

      م�سدًرا للت�سمِم الغذائي. 

ِاقترحي حاًل منا�سًبا للم�سكلِة االآتية:

ن�شــاط )4 ( 

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

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

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

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

الـمـ�شـكـلـة

الخطواُت نحَو الحل

الــحــل

تزداُد حاالُت الت�سمِم الغذائيِّ في ال�سيف
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للتاأكِد من �سالمِة المعلباِت تجُب مالحظُة ما ياأتي:

1 عدِم وجوِد انتفاٍخ يف اأي جهِة منها.
2 �سالمِة العلِب املعدنيِة من ال�سداأ والثقوب.

3 خلوِّ العلِب الكرتونيِة والبال�ستيكيِة من الثقوب.
4 عدِم انتهاِء مدِة �سالحيِتها.

5 التاأكِد من �سالمِة احلفظ.

ا  ُعــرو�سً المـــتــاجــُر  ُتـــقـدُم   
الغذائيِة  للمعلبـاِت  ترويجيًة 
ب�سعٍر  اأكثَر مـن عبوٍة  ب�سراِء 
اأقلَّ وتكوُن �سالحيُتها مقاربًة 
لالنتهاِء، فينبغي الحذُر من 
تـاريِخ  تلَك العـرو�ِص وقراءُة 
الــمــنــتــجــاِت قبل  �ــســالحــيــِة 

اإتماِم عمليِة ال�سراء.

الــوقـايـُة والـعالج:
 ُي�ســتعــمــُل الـلـــيمــوُن والملــُح 
لإزالِة اللوِن وتنظيِف طاولِت 

راوات. تقطيِع الَخ�سْ

1 عدُم ترِك الأغذيِة المطبوخِة مدًة طويلًة في درجِة حرارِة الغرفِة؛ حتى لتنمَو الميكروباُت وتتكاثر.

2 التاأكُد من �سالمِة اللحوِم والدواجِن والبي�ِص قبَل ا�ستخداِمها، وكذلَك الهتماُم بَطهِيها جيًدا قبَل اأكِلها.

تجهيِز  عند  ول�سيَّما  ا�ستخداِمها،  من  النتهاِء  بعد  واأدواتــِه  المطبِخ  اأجهزِة  وتطهيِر  بنظافِة  الهتماُم   
الأغذيِة النيئة.

3

4 التاأكُد من تاريِخ �سالحيِة الموادِّ الغذائيِة المعلبِة، ورائحِتها ومظهِرها قبل تناوِلها.

الــوقـايــة: اأ
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5 غ�سُل اليديِن وا�ستخداُم القفازاِت البال�ستيكيِة ذاِت ال�ستعماِل مرًة واحدًة عنَد اإعداِد الطعام.

غ�سُل الفاكهِة والخ�سراواِت الثمريِة بالماِء الجاري قبَل الأكِل اأو الإعداِد، مع ا�ستخداِم فر�ساٍة ناعمٍة 
لتنظيِف ق�سورها.

6

المذاِب في  الخ�سِن  الملِح  اأو  بالماِء  المخفِف  الأبي�ِص  الخِل  الورقيِة في مقداٍر من  الخ�سراواِت  َنْقُع 
الماِء قبَل الإعداِد لتطهيِرها من الجراثيِم والح�سراِت ال�سغيرة.

7

تجنُب �سراِء الأطعمِة المك�سوفِة اأو المجهولِة الم�سدِر من الباعِة المتجولين. 8

الت�سرف  على  المترتبَة  النتيجَة  نــي  دوِّ

المدّوِن في المخطِط االآتي:

ن�شــاط )5( 

تقطيـــُع الخ�ســـراواِت بنف�ـــصِ 
ال�سكيـــِن الم�ستخدمِة لتقطيِع 
اللحوِم، اأو على لـــوِح التقطيِع 

دوَن غ�سِلهما.

النتيجةال�سبب
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نٍة من الطعاِم الذي تناوله الم�ساب..لماذا؟ الحتفاُظ بَعيِّ 1

اإبقاُء المري�ِص للراحِة، واإعطاوؤُه كميًة كبيرًة من ...........................  2

اأخُذ عينٍة من مخلفاِت الَقْيِء؛  لإجراِء التحليِل المخبريِّ عليها. 4

الـــعــــالج: ب

2 نقُل المري�ِص اإلى.............................اإذا احتاَج الأمر.

المحافظِة  اأ�سباِب  من   
من  التاأكُد  ال�سحِة  على 
المنزليِة  العاملِة  �سالمِة 

ها مَن الأمرا�ص وخلوِّ

)مجتمٌع حيويٌّ ِقَيُمه را�سخٌة، بيئُته عامرٌة، بنياُنه متيٌن( هو اأحُد محاوِر 
، لذا  روؤيِة المملكِة2030، وقد ت�سمنْت اأهداُفها  ت�سجيَع العمِل التطوعيِّ
يمكُننا تقديُم الأطعمِة الزائدِة عن الحاجِة اإلى مْن يحتاُج اإليها، ولكْن 
قبَل ذلك يجُب التاأكُد اأن تكوَن خاليًة من التلوِث اأو الف�ساِد؛ لقوله تعالى: 

   .  {  }
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ه  �ساركي بعمِل ن�سرٍة معرفيٍة عن الت�سمِم الغذائيِّ لتوعيِة االآخريَن باأعرا�سِ

التوا�سِل  مــواقــِع  على  وان�سريها  منه،  والــعــالِج  الوقايِة  وطــرائــِق  واأنــواِعــه 

للمدر�سِة باإ�سراِف معلمِتك.

ن�شــاط )6( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................
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تطبيقاٌت عاّمة

غيِر  ال�سلوِك  اأمــاَم   )✗( وعالمَة  ال�سحيِح،  ال�سلوِك  اأمــاَم   )✓( عالمَة  �سعي 
ال�سحيِح، مع ت�سحيِح الخطاأ:

1

اأ   ترُك الطعاِم بعَد طهيِه فترًة طويلًة من الزمِن قبَل تناوِله.                                  
.............................................................................................................................................                           

ب  اإبقاُء اللحوِم مدًة طويلًة خارَج الثالجِة؛ لإذابِة الثلِج عنها قبَل طهِيها.                      

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

جـ  اإعداُد الطعاِم من قبِل اأ�سخا�ٍص م�سابيَن بالأمرا�ص.                                          

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

د  تغطيُة ال�سعِر اأثناَء طهِي الطعام.                                                                          

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

هـ  ارتياُد المطاعِم ب�سكٍل دائم.                                                                                 

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

و  اإعداُد الوجباِت في المنزل.                                                                                  

.............................................................................................................................................                           
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2

بقاوؤه كما هو لم يتغير  ُزُهوُّ لوِنه وطيُب رائحِته  تغيُر لوِنه ورائحِته 

اختاري االإجابَة ال�سحيحَة فيما ياأتي:

اأ  عالماُت ف�ساِد الطعام:

كلُّ ما �َسبق 

ظهوُر �سداأٍ على العلبة انتفاُخ العلبة وجوُد ثقٍب في العلبة 

ب  عالماُت ف�ساد المعلبات:

كلُّ ما �سبق 

اأ   بعَد تناوِل وجبِة ع�ساٍء ملوثٍة في اأحِد المطاعِم مع اأ�سرِتك.                                  

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

ب  بعَد تناوِل �سلطٍة تحتوي على ُع�صِّ الغراِب ال�ساّم.                    

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

جـ  بعَد تناوِل التونِة المعلبِة الفا�سدة.                                         

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

دي نوَع الت�سمِم الذي قد يحدُث في الحاالِت االآتية:3 حدِّ
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علِّلي ما ياأتي:4

  غ�سَل اليديِن قبَل البدِء في اإعداِد الطعام.

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

   عدَم ترِك الأغذيِة المطهيِة في درجِة حرارِة الغرفِة، ول�سيَّما في ال�سيف.

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

اكتبي فيما ياأتي:5

التي تقترحينها  الإجــراءاُت  نقاوِته، ما  اإلى �سرِب ماٍء م�سكوٍك في  اأثناَء نزهٍة بريٍة احتجِت 

لمعالجِة هذا الماِء كي ي�سبَح �سالًحا لل�سرب؟

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

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

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

..............................................................................................................................................................
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قتيد لطـ

يء�ضحي وء

بم�ضاإ نا

اذغهـ ءا

يلتا ثو

ثنيل عف

غ�ضواأ خا

        ت�ســمم ...............................

نم�ض عم ي

قيء، اإ�سهال، غثيان، ت�سمم، غذاء، ماء، اأو�ساخ، �سحي، عفن، لون ، يد ، تلوث.

 ا�سطبي الكلماِت االآتيَة في جميِع االتجاهاِت الممكنِة حتى يبقى لديك خم�سُة 6

اأحرٍف تكملين بها الفراَغ لتح�سلي على اأحِد اأنواِع الت�سمم.




