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الحمد ˆ رب العالمين وال�ضالة وال�ضالم على اأ�ضرف الأنبياء والمر�ضلين وبعد ..
التربية  كتب  �ضل�ضلة  من  البتدائي  الرابع  لل�ضف  الطالبة  كتاب  نقدم  اأن  ي�ضرنا 
الأ�ضرية، ان�ضجاما مع الأهداف الإ�ضتراتيجية لوزارة التعليم وبما ي�ضهم في تحقيق 
المعارف  الطالب  }اإك�ضاب  على  تن�ض  والتي   2030 ال�ضعودية  العربية  المملكة  روDية 
والمهارات وال�ضلوكيات الحميدة ليكون Pا �ضخ�ضية م�ضتقلة تت�ضف بروì المبادرة 

.zوالمثابرة  والقيادة
وقد حر�ضنا في تاأليف¬ على تنوع اأ�ضاليب عر�ض¬ با�ضتخدام م�ضادر التعلم المختلفة 
من ر�ضوم و�ضور واأن�ضطة لإثارة التفكير، لإك�ضاب الطالبة مهارات القرن الحادي 

والع�ضرين في اإWار اأهداف الوحدات الدرا�ضية.
وتحاور  لتفكر  للطالبة  الفر�ضة  الكتاب  هذا  في  المت�ضمنة  التعلم  اأن�ضطة   íوتتي
وتعبر عن راأيها، ولتكت�ضب المهارات والكفايات القابلة للتطبيق في حياتها اليومية.

لقد حاولنا اأن ي�ضمل هذا الكتاب المجالت الأ�ضا�ضية لمادة التربية الأ�ضرية،ليكون 
عونا للطالبة في تكوين �ضخ�ضية متqزنة، واثقة بنف�ضها، محبة لوWنها، تت�ضرف 
ال�ضحية  العادات  وتكت�ضب  المختلفة،  والمنا�ضبات  المواقف  في  ال�ضليم  الت�ضرف 
عليها  يعود  فيما  فراغها  اأوقاَت  وت�ضتثمر  وبيئتها،  وم�ضكنها  غذائها  في  ال�ضليمة 

بالنفع والفائدة، بحيå ت�ضبí فردا فعال في بناء اأ�ضرتها ومجتمعها.
ن�ضاأل اˆ - عز وجل - اأن يجعل هذا العمل خال�ضا لوجه¬ تعالى، واˆ من وراء الق�ضد.
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روDية المملكة  2030.

التفكير الناقد.

التفكير الإبداعي وحل الم�ضكالت .

التوا�ضل.

التعاون والم�ضاركة المجتمعية.

معلومات اإ�ضافية.

اإجابة واحدة محددة،  أ�ضئلة والأن�ضطة لي�ض لها  ال اأن بع�ض  اإلى   ¬qننب اأن   qنود
حيå اإن فيها م�ضاحة لإبداء الراأي ووجهات النظر، بهدف تنمية مهارات التعلم 

والتفكير ودعم الثقة بالنف�ض لدi المتعلمة.

اأن�ضطة فردية اأو جماعية Pات عالقة بمحتوi الدر�ض، ُتنفذ داخل ال�ضف اأو خارج¬.

اأ�ضرتي العزيزة.

معلومات اإثرائية.



الفــهــر�س

رقم ال�ضفحةالأ�ضابيعاملو�ضوعالوحدة 

بيئتي

10اأ�ضبوعالعناية بالكتاب 

العناية بال�ضف / املحافظة على املرافق 

العامة يف املدر�ضة
15اأ�ضبوع

مهاراتي يف احلياة
28اأ�ضبوعكيف تنظمني وقتك

32اأ�ضبوعكيف تكونني جمتهدة يف ال�ضف

جمتمعي
44اأ�ضبوعاناآداب التعامل داخل املنزل

52اأ�ضبوعكيف اأختاُر �ضديقاتي

مهارات يدوية

)التطريز(

58اأ�ضبوعغرزة ال�ضراجة الزخرفية

63اأ�ضبوعغرزة ال�ضل�ضلة املت�ضلة

65اأ�ضبوعتطبيقات خمتلفة لغرز التطريز

72ثالثة اأ�ضابيعاحلليبغذائي
تر�ضيد 

86اأ�ضبوعتر�ضيد ا�ضتهالك املاءال�ضتهالك

عدد احل�ص�ص املقررة يف منهج الرتبية االأ�صرية لل�صف الرابع 
االبتدائي، الف�صل الدرا�صي الث�ين، ح�صت�ن يف االأ�صبوع.



رقم ال�صفحةنوع الن�ص�طالوحدة

 الوحدة الثامنة
 مهاراتي يف احلياة 

28تهيئة الوحدة: اأ�ضرتي العزيزة

28ن�ضاط اأ�ضري

31ن�ضاط ختامي

 الوحدة احلادية ع�ضرة
غذائي

72تهيئة الوحدة: اأ�ضرتي العزيزة

72ن�ضاط اأ�ضري

80ن�ضاط ختامي

اأولي�ء االأمور الكرام:
اأهال و�ضهال بكم، ناأمل اأن يكون هذا العام الدرا�ضي مثمرا ومفيدا لكم ولبناتكم العزيزات.

نهدف يف تعليم مادة )الرتبية الأ�ضرية( اإلى اإك�ضاب بناتنا املفاهيم العلمية، واملهارات العملية املتنوعة، 

التي َيْحَتْجَنها يف حياتهن اليومية، لذا ناأمل منكم م�ضاركة بناتكم يف حتقيق هذا الهدف.

ر�ضالة  فيها  للمتعلمة،  اأ�ضرة  بو�ضفكم  بكم  خا�ضة  اأيقونة  الكتاب  هذا  �ضفحات  بع�ض  يف  و�ضتجدون 

تخ�ضكم، ون�ضاط ميكن لكم اأن ت�ضاركوا بناتكم يف تنفيذه. 

فهر�ض ت�ضمني اأن�ضطة اإ�ضراك الأ�ضرة يف هذا الكتاب:

دليل االأ�صرة
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الوحدة ال�ص�بعة

بيتي
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بيئتي

العن�ية ب�ل�صف/ المح�فظة على العن�ية ب�لكت�ب
المرافق الع�مة  في المدر�صة

أهداف الوحدة
يتوقع من المتعلمة في نه�ية الوحدة:

ح جهود الدولة في توفير الكتب المدر�سية . اأن ُتو�سّ

اأن ُتغّلف الكتاب المدر�سي بالطريقة ال�سحيحة.

اأن تقترح طرائق فعالة للمحافظة على نظافة  �سفها الدرا�سي.

اأن ُتعلل اأهمية المحافظة على نظافة مرافق المدر�سة العامة .
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 ƒ``g  »``°SQóªdG  ÜÉ``àµdG
 …ôµØdG AGò``¨dG Qó°üe
 ÉªH É``ædƒ≤Y tó`` pª oj …ò``dG
 äÉeƒ∏©e øe ¬«dEG êÉàëf
 IOÉØà``°SÓd  äÉ``aÉ≤K  hCG

.É¡æe

تòÑ∫ بÓدنا جهودا IÒÑc  لتوفÒ الكتب اŸدر�سية 

 Aاأرجا ‘ äاÑب والطالÓيعها ‹انا على الطRوتو

‡لكتæا ا◊ÑيÑة, وهò√ نعمة عظيمة يéب اأن نحمد 

اˆ عليها .

.»æWƒdG AÉªàf’G õjõ©Jh á«æWƒdG º«≤dGh ÇOÉÑªdG ¢SôZ

المف�يم
الرئي�صة

   الكتاب.
   تدوير الور¥.

بيتي
العن�ية ب�لكت�ب
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اأوال: قبل اال�صتخدام

المحافظة علي¬ وتغليف¬ بالÓÑ�ستي∂ باتÑا´ الîطواä ا’Bتية:

واجبك تج� الكت�ب المدر�صي:

.äا’أدوا õهيéاأ. ت

.ºتابة ا’�سc .ب

ج`. b ¢�bطعة بÓ�ستي∂ تæا�سب ºéM الكتاب.
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عدΩ تمõيق اأوراb¬ اأو العåÑ بالكتابة عليها.

تæéب ا’أcل اأو الûسرب اأæKاA ا�ستîداΩ الكتاب.

Mفظ¬ بعد ا’�ستcòار في المكان المî�س�¢ ل¬.

الîلفي   Aõ``é``ال اEل̀`�̀`س̀``̀``̀`ا¥  د. 

والAõé ا’أمامي. 

ه`. اEل�سا¥ ا’أطرا±.

.»°SQóªdG ÜÉàµdG ∞«∏¨J óæY Iô£°ùªdG ΩGóîà°SG π°†Øj

�ني�: اأن�ء اال�صتخدام

1

2
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.Aاõاأج Iاأو عد øاأيõلى جEف�سل¬ ا Ωعد

 Ωالعا نهاية   ‘ اŸدر�سة   IدارEا اEل̀`ى  تùسليم¬ 

.¬æم Iستفاد�Óالدرا�سي ل

�لث�: بعد اال�صتخدام

1

2

1 ن�صــ�ط
المكان  ف̀`ي   ( ) ع̀`Óم̀`ة  بو�س™  ا’Bت̀`ي̀`ة   äياcسلوùال �سæفي 

المæا�سب:

�صيح�صنال�صلوك
.»°SQóŸG É¡HÉàµH áµ°ù‡ »gh É¡eÉ©W ∫hÉæàJ IÉàa

.QÉ¨°üdG É¡JƒNEG åÑ©d á°Vô©e ¢VQC’G ≈∏Y IÌ©Ñe É¡Ñàc ∑ÎJ IÉàa

.QÉcòà°S’G øe AÉ¡àf’G ó©H É¡àÑ«≤M ‘ É¡HÉàc ™°†J IÉàa

.á°SQóŸG øe É¡JOƒY ó©H ¢Sƒ∏÷G áaôZ ‘ É¡àÑ«≤ëH »eôJ IÉàa

وا�ستîدامه``````ا   äلف`````اîالم ت�سæي```™   Iع```ادEا
̀`ادI م``æ``ه``ا  `̀ ``̀ `̀ ``̀ ̀`ف̀` `̀ ̀`ت `̀ ̀`س `̀ �Ó`̀ ل̀`
وت̀`ف̀`اد… اأ�̀`س̀`راره̀`ا على 

الÑيÄة.
الهد±   øسم� ورد  وb̀`د 

ال`̀`ù`̀`س`̀`اب`̀`™ �̀`س̀`م̀`ø ا’أه`````````دا± ال̀`م̀`ù̀`س̀`ت̀`دام̀`ة 
ل̀`م̀`æ̀`ظ̀`م̀`ة ال``ي``ون``ù``س``ك``و (M```م```اي```ة ال̀`Ñ̀`ي̀`Ä̀`ة 
ومكوناتها, وم�سادرها الطÑيعية وتæميتها, 
والمûس`ارc````ة في M`````ل مûساcله`````ا, ومواجه``ة 

التحدياä التي تواجهها).

التدوير:
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2 ن�صــ�ط

 Iالظاهر  Iالمتكرر  äالكلما اTسطÑي  المéموعة  بالتعاون م™ RميÓت∂ في 

في اللوMة اأمام∂, لتح�سلي على جملة مفيدI تتòîيæها Tسعارا ل∂ داNل 

مدر�ست∂ وNارجها.

القلم

ممح�ة

روة

الم�صطرة
الحقيبة

القلم
مبراة

دفتر

الحقيبة
كت�بي

دفتر

مبراة

ممح�ة
الم�صطرة
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.»≤ædG AGƒ¡dG πNó«d ;ìÉÑ°U πc òaGƒædGh ÜGƒHC’G íàa
.∂dòd á°ü°üîªdG á∏°ùdG »a á∏ª¡ªdG ¥GQhC’G ™°Vh

.äÓª¡ªdG á∏°S »a ΩÓbC’G ájGôoH »eQ
 »a ìÉ``°†jE’G πFÉ°Sh â«ÑãJh ,QGôªà°SÉH ¬Ø«¶æJh ∞°üdG Ö«JôJ

المف�يم
الرئي�صة

   نظافة ال�سف.
   تùæسيق ال�سف.

.Aاæالف   

بيتي
العن�ية ب�ل�صف/ المح�فظة على

 المرافق الع�مة في المدر�صة

 π``ª©dG  Rõ``©J  ∞``°üdÉH  á``jÉæ©dG
 IQOÉÑªdG ìhQ ô``¡¶Jh ,»``YÉªédG

.á«dhDƒ°ùªdÉH Qƒ©°ûdGh
 á``aÉ¶f  ≈``∏Y  ¢``UôëdG  º¡``°ùjh
 »``fƒµJ ¿CG »``a á«``°SQóªdG á``Ä«ÑdG
 ’É``©a Gƒ``°†Y ,á``ÑdÉ£dG »``JõjõY
 ≈``∏Y  á``¶aÉëª∏d  ™``ªàéªdG  »``a

.»dÉ¨dG øWƒdG äÉµ∏àªe

 â≤°üdoCG á``bQh äógÉ``°T Ωƒj äGP ,™``HGôdG ∞``°üdG »``a Iò``«ª∏J ó``æg
 CGô≤J É¡H GPEÉa ,É¡«aÉe iô``àd É¡æe râHôàbG ,á``°SQóªdG äÉfÓYEG áMƒd »``a

 .»°SGQO ∞°U ∞¶fCG QÉ«àN’ á≤HÉ°ùe øY ÉfÓYEG
 É¡àª∏©e ∫ƒNO ó©Hh ,áMGôdG â``bh AÉ¡àfG ó©H É¡ uØ°U ≈dEG óæg räOÉ``Y
 π``ª©dG ≈``∏Y É``¡JÓ«eR â``ãMh ,á≤HÉ``°ùªdG ô``eCÉH ø``¡JôÑNCG ,É``¡JÓ«eRh
 ™ªà°ùJ óæg âfÉc .RƒØdG ≥«≤ëàd ø¡ uØ°üH AÉæàY’G »a ó¡édG áØYÉ°†eh
 ≈dEG ∫ƒ``°Uƒ∏d É¡JÓ«eR ™``e ¿hÉ``©àJ ¿CG ≈``∏Y QGô``°UEGh ¢``UôëH É``¡àª∏©ªd
 ø∏©Øj ¿CG Ö``éj GPÉe ô``µØJ räCGóHh ,á≤HÉ``°ùªdG √ò``g »a ≈``dhC’G á``ÑJôªdG
 ,É¡àª∏©e ≈``∏Y ∫GDƒ``°ùdG Gò``g ìô£H räQOÉ``H ?∂``dP ≥``«≤ëàd ø``¡ uØ°U »``a

:»JB’Éc ƒgh ,¬æ∏©Øj ¿CG »¨Ñæj ÉªH ø¡JôÑNCÉa

.Ö°SÉæªdG ¿ÉµªdG         
 äGò«ª∏J râÑbôJ ,á≤HÉ°ùªdG IõFÉL É¡jój ø«H πªëJ »gh á°SQóªdG IóFÉb â∏ÑbCG »dÉàdG ´ƒÑ°SC’G ™∏£e »ah
 ÓH ,¬fEG  ,¥ƒØàªdG  ∞°üdG º°SG  á°SQóªdG  IóFÉb âæ∏YCG  ÉgóæY ,âª°üH õFÉØdG  ∞°üdG º°SG  á°SQóªdG
 ±ƒØ°U ôãcCG ø¡ tØ°U ¿ƒµj ¿CG ôªãªdG ø¡«©°Sh ø¡fhÉ©àH É¡JÓ«eR ™e âYÉ£à°SG »àdG óæg ∞°U ,∂°T

 .ΩÉ©dG Gò¡d Éª«¶æJh ÉÑ«JôJh áaÉ¶f á°SQóªdG



١٦

1 ن�صــ�ط

2 ن�صــ�ط

ال�سف?  في  الæظافة  لéماعة   Iرائ``د اNتيار∑   ºت لو   øتفعلي م̀`اPا 

و�سحي Pل∂.

’Mظpâ اMEدR iميÓت∂ وهي ترمي ا’أورا¥ على ا’أر�¢ وتكتب على 

طاولتها وعلى الéدران, ما واجÑ∂ تéاهها?

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

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

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

...........................................................................
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∂ اأMد هò√ ال�سفو±. tان �سفc سعور∑ لوT سفي�

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

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

bدمي مقترMا لتùæسيق �سف∂ ليفوR بالمرõc ا’أو∫ بيø ال�سفو±.

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

تن�صيق ال�صف وترتيبه:
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المح�فظة على المرافق الع�مة في المدر�صة

لي ال�صور االآتية م علقي عليه�: ت�أم

في المدر�سة العديد مø المرافق المهمة التي ’ بد مø العæاية بها والمحافظة عليها مÑb øل الéمي™, 

وهو واجب اEنùساني ووطæي.

اأوال: فن�ء المدر�صة

 ن�صــ�ط
… bائمة باأ�سماA المرافق العامة  uد pعnموعة اأéت∂ في المÓميR ™بالتعاون م

في المدر�سة. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ومø اأهº هò√ المرافق ما ياأتي:

ُيعتÑر المراnIB التي تعكù¢ مدi ا’هتماΩ بالæظافة والæظاΩ في المدر�سة.
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ُتعّد مø مرافق المدر�سة المهمة لما لها مø دور في المحافظة على 

�سÓمة ال�سحة الæفùسية والùéسمية ’أفراد المéتم™ المدر�سّي.

طريقة ا�ستîداΩ دورI الميا√:
تæظيف المرMا�¢ (الكر�سي) Ñbل ا’�ستîداΩ وبعد√.

التاأcد مø اEعادI الûسّطا± بعد ا�ستîدام¬.

�سحب �سæدو¥ الطرد (الùسيفون) بعد ا’نتهاA مø المرMا�¢.

ùZسل اليديø بعد ا’�ستîداΩ بالماA وال�سابون.

رمي المæاديل في �سلة المهمäÓ وعدΩ رميها على ا’أر�¢.

�ني�: دورة المي�

4 ن�صــ�ط
اأمام∂ �سورI لفæاA اMEدi المدار�¢ بعد ا’NتÑاراä, اNتار… اأف†سل تعليق على 

هò√ ال�سورI, تعÑريø في¬ عø راأي∂:

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

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

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

1
2

4


 áeÉ``©dG  á``HÉ```«ædG  äQó``°UCG
 ≈`∏Y  á````¶aÉëªdG  á````ëF’
 ø``cÉeC’G  »a  ΩÉ```©dG  ¥hò`dG
 IQOÉ°üdG  É¡JÉHƒ≤Yh  áeÉ©dG
 AGQRƒ````dG  ¢ù```∏ée  QGô`````≤H
 ï```````jQÉ````Jh (444) º```````````bQ

.`g1440/8/4
 OƒæH  ºgCG  ≈∏Y  ´ÓWÓdh  
 ≈dEG  ´ƒLôdG  øµªj  áëFÓdG
QR`dG hCG ∂```````«aGô````LƒØf’G

.¬H ¢UÉîdG
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 áë°U ≈∏Y ÒKCÉJ øe ∂dòd ÉŸ ;ΩGóîà°S’G ó©H áØ«¶f √É«ŸG IQhO ∑ôJ ÜOC’G øe
.ø¡JÉ«°ùØfh ∂JÓ«eR

 ن�صــ�ط
 øع ا’أم̀`را�̀`¢  تæتقل  cيف  التîطيطي,   ºظæبالم مùستعيæة  و�سحي, 

طريق المرMا�¢.

 ≈`∏Y  »aô``©J
 ó«°TôJ  »æWƒdG  èeÉfôÑdG
 (Iô£b)  √É«ªdG  ∑Ó¡à°SG
 ≈∏Y  ∫ƒNódG  ∫ÓN  øe

 :»JB’G  §HGôdG

 AÓîال دNو∫   Aدعا اأنùسى   ’ }اأنا 

.z¬æم êروîوال

qatra 1 l-1.indd   1 07/05/2019   1:13 PM

النتيجةال�صبب
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        تطبيق�ت ع�مة

:ج�بة ال�صحيحة، واكتبيه� في الفرااال اخت�ر 

الجدول حتى تظهر لك  الى  االأول من كل كلمة  الحرف  انقلي   
عب�رة تبين ح�لة كت�بك:

1

2

√ pòفتُح باب ال�سف ونواف

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

و�سُ™ العلب الفارZة

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

تغليف الكتاب اŸدر�سّي بعد ا�ستÓم¬ 

IسرTاÑم

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

يق†سيبابال�سفتغليفcر�سي

فæاAيدXر±نظافة

اأ

ب

جـ

.äGô°ûëdG ≈∏Y »°†≤j
.AGƒ¡dG Oóéj

.¢VôªdG ô°ûæj

1
2


.äÓª¡ªdG á∏°S »a
.á°SQóªdG AÉæa »a
.AÉæØdG á∏¶e ¥ƒa

1
2


.¬«∏Y á¶aÉëª∏d
.øjôNB’ÉH AGóàbG

.Iò«ª∏àdG ¬«∏Y äOÉàYG πªY

1
2
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.äÓوُيو�س™ في �سلة المهم ,¬æم Aالكتاب المدر�سّي بعد ا’نتها ¥ sõُيم 

c øُتابُة المعلوماä المهمة على طاولة ال�سف. pُيمك 

.äلفاîدو¥ القمامة بعد رمي المæب تغطية �سéت 

.Ωداîالميا√ نظيفة بعد ا’�ست Iب تر∑ دورéي 

فتاI ت†سرب اأNاها ال�سغير ’أن¬ مc ¥õتابها. 1

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

فتاI لº تغùسل يديها بعد ا’نتهاA مø دورI الميا√. 2

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

فتاI ترمي ا’أورا¥ اأو بقايا الطعاΩ في فæاA المدر�سة. 

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

 اأم�م العب�رات ال�صحيحة وعالمة × اأم�م العب�رات 3  صعي عالمة
غ  ال�صحيحة:

اأ
ب

جـ

د

4 م� راأيك يف الت�صرف�ت االآتية:
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أشياء ال تعجبني أشياء تعجبني

يف املدر�صة اأ�صي�ء تعجبك، واأخر ال تعجبك، اكتبيه� يف احلقل املخ�ص�ص له�:5

اأ�صي�ء تعجبني
................................................ .١
................................................ .٢
................................................ .٣
................................................ .٤

.ìÉÑ°üdG QƒHÉW ‘ »æWƒdG ó«°ûædG .5

اأ�صي�ء ال تعجبني
.¢VQC’G ≈∏Y ΩÉ©£dG ÉjÉ≤H »eQ .1

................................................ .٢

................................................ .٣

................................................ .٤

................................................ .٥
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ق

ب 



ة

ب

 ت



ت

ل

ب 

ا

ع

د

ة م

�ص

ر

و�س™ ال`............. في مكان مæا�سب داNل ال�سف.

ترتيب ال�سف وتæظيف¬ با�ستمرار و............. و�سائ``ل ا’Eي†س``اح في المكان المæا�سب.

عدΩ ............ بالكتاب المدر�سي بالكتابة والر�سوماZ äير المæا�سÑة.

اEعادI الكتاب بعد ا’نتهاA مæ¬ اEلى ال`.............

اأ

ب

جـ

د

بي حروف الكلمة م اكتبيه� يف الفراغ�ت: 6 رت
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و

ط

ن

ل
ا

غ
ي

ي

................................ : Iار``Ñالع

7 حبك لوطنك من خالل نقل كل حرف ا اجمعي اأحرف املربع�ت لتعريف مد
املربع ا��ص به ع املت�ة الظ�رة اأم�مك، م دوين العب�رة الن�ة: 
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8

الوحدة الث�منة

مه�راتي
في الحي�ة



27

مهاراتي 
في الحياة

كيف تنظمين وقتك

اأ�صب�ب التفوق الدرا�صي

كيف تكونين
مجتهدة

أهداف الوحدة

تعريف الوقت

يف البيت تنظيم الوقت

يف ال�صف واأثناء الدر�س

ُيتوقع من المتعلمة في نه�ية الوحدة:
ح اأهمية الوقت في الحياة. اأن ُتو�صّ

اأن َتكُتب جدوال يوميا لتنظيم وقتها.

اأن ُتبِدي راأيها في اأ�صباب التفوق الدرا�صي.

ف االآثار االإيجابية للم�صاركة الفعالة في الدر�س. اأن َت�صِ
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.πمY اأي Rجاfصت¨رق¬ الإùfعي�ص¬ وf يòال øمõهو ال

المف�يم
الرئي�صة

   الوقت.
   تنظيم¬.

مه�راتي
في الحي�ة

كيف تنظمين وقتك

 ˆG º`̀©`̀f  º`̀¶`̀YCG  ø`̀e  ¿EG
 √OÉÑY ≈∏Y ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S
 â`̀bƒ`̀dÉ`̀a ,â`̀ `bƒ`̀ `dG ná`̀ª`̀©`̀f
 ,Oô`̀a π`̀µ`̀d ˆG ø`̀e á`̀Ñ`̀g
 OGô`̀`aC’G  ™«ªL  ihÉ°ùàjh
 …ò`̀dG â`̀bƒ`̀dG QGó`̀≤`̀e »`̀a
 ¿ƒØ∏àîj  º¡æµdh  ¬fƒµ∏ªj
 ,¬æe  IOÉØà°S’G  ióe  »a
 º«¶æJ  ≈∏Y  º¡JQób  »ah
 ájOCÉàd  º¡d  ìÉàªdG  âbƒdG

.º¡«dEG ádƒcƒªdG ∫ÉªYC’G

:الوق

1 ن�صــ�ط
الوقت  اأهمية  Mو∫  fظري  وجهة   øY اأYُبر 

وتنظيم¬.

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

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

اأ�ْصَرِتَي الَعِزيَزَة

O Ωَرا�صة وMدة مهاراتي في الحياة, واأتعلم  rَداأُ الَيو rَة: اأَبõيõَِرِتي الَع rاأُ�ص

منها كيف اأfظم وقتي, وهòا الن�صا• �صنùصعد بتنفيò√ معا, َمَ™ واِفِر 

rَنُتُكم rِاب / uالُحب

f�صا•: 
اأن  ينب¨ي  التي  االأYما∫   øتت†صم قاFمة   OداYاإ في  ابنت∂  �صاYدي 

.Ωا اليوòبها ه Ωت≥و
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2 ن�صــ�ط

 ن�صــ�ط

اأمام∂ مجموYة مø االآراء Mو∫ اأهمية تنظيم الوقت, fاق�صي RميÓت∂ 

بو�ص™  و(�صلبي)  (اإيجابي)  اإل≈  Uصنفيها  ثم  االآراء,   √òه في  المجموYة  في 

) في المكان المنا�صب: ÓYمة (

معلمت∂  Yل≈  اYر�صي¬  ثم   ,∂Zفرا وقت  في  اإبداYيا  فنيا   ÓمY fفòي 

وRميÓت∂ واTصرMي لهW øّري≥ة Yمل¬.

�صلبيايج�بياالآراء

.¬æe IOÉØà°S’G Éæ«∏Y Öéj ∂dòd ,äÉLÉ◊G AÉ°†≤d ¬eóîà°ùf Oƒ≤ædÉc âbƒdG
.ôNBG Ωƒj ‘ ¬æe »æJÉa Ée ¢†jƒ©J »ææµª«a âbƒdG º«¶æàd áLÉM ’

.√ó« pØj ÉÃ ¬àbh øe ó«Øà°ùj …òdG ƒg πbÉ©dG ¿É°ùf’G
.Ö©∏dG øe âæµ“ Ée IôcGòŸGh Ió«ØŸG ∫ÉªYCÓd »àbh â°ü°üN ƒd

.Üƒ∏£ŸG πª©dG á«ªgCG ≈∏Y âbƒdG øe ¬°ü°üîf Ée QGó≤e ∞bƒàj
.¬æe IOÉØà°S’Gh âbƒdG º«¶æàd ∫hóL πªY øe óH’ ¬fCG iQCG ÉfCG
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 ∂àbh  º«¶æJ  ‘  ∑óYÉ°ùj  ÉMÎ≤e  ∂d  Ωó≤f  ,Gôªãe  Éeƒj  ∂eƒj  ¿ƒµj  ¿CG  ÚÑZôJ  rø ne  Éj  »JÒ¨°U
:¬H ´ÉØàf’Gh

اأنظم وقتي الأنتفع به:

.á«LQÉN ábQh ‘ äÉ«dhDƒ°ùeh ∫ÉªYCG øe »æe Üƒ∏£e ƒg Ée πµH áªFÉb ¿ uhOCG

 äÉ`̀bhCGh  á«°SQóŸG  »JÉÑLGhh  »°ùHÓeh  »àaô¨H  ájÉæ©∏d  Éàbh  â°ü°üN  πg  »°ùØf  ∫CÉ°SCG
 ?»JôcGòe

 .∫hó÷G ‘ á«≤ÑàŸG äÉZGôØdG ‘ á£°ûfC’Gh äÉÑLGƒdG »bÉH ´ uRhCG

 .É¡«a π°ûØdGh ìÉéædG ÖfGƒL ßM’CGh ,´ƒÑ°SCG Ióe ò«ØæàdG ™°Vƒe á£ÿG ™°VCG

 äÉ`̀bhCG  ‘  ÉgRÉ‚EG  »∏Y  Öéj  »àdG  ∫ÉªYC’ÉH  áFóàÑe  ,∫hó`̀L  ‘  á≤HÉ°ùdG  ∫ÉªYC’G  Ö`̀JQCG
 ∂dòch  ,É¡æe  IOƒ©dGh  á°SQóŸG  ≈dEG  ÜÉgòdGh  ®É≤«à°S’Gh  ΩƒædGh  IÓ°üdG  :πãe  ,áª¶àæe

.äÉÑLƒdG ∫hÉæJ ó«YGƒe

1

2



4



اأ�ْصَرِتَي الَعِزيَزَة

fورة: هπ ت�صدق يا فواR اأÁ ¬fكø تعلم مهاراä تنظيم الوقت?
فواR: كيف ÁكP øل∂ يا fورة?

fورة: مÓN ø∫ اإYداO جدو∫ اأياΩ االأ�صبو´ وتدويø اŸهاΩ بداNل¬ وف≤ االأولوية.
فواR:  ومY øّلمِ∂ Pل∂?

.äجدو∫ –ديد االأولويا OداYاإ ∫ÓN øل≈ تنظيم وقتي مY دتني اأمي يف التدربYورة: �صاf
فواR: ِفكرة جميلة,  اTصكري اأمي Yليها .
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4 ن�صــ�ط

 ‘ »JƒNEG óYÉ°SCGh …ôjô°S ÖqJQCGh »°ùHÓe …óJQCG ºK »u∏°UCGh CÉ°VƒJCÉa ,ΩƒædG øe ƒë°UCG
.º¡`J sô°SCG Ö«JôJ

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

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

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

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

..............................h ............................»u∏°UCG

..............................h ............................»u∏°UCG

.»°SGQódG »eƒj CGóHCG ºK,ìÉÑ°üdG QƒHÉW ‘ ∑QÉ°TCGh º¶àfCG

.»JƒNEG ™e Ö©dCG Égó©Hh ô°ü©dG »u∏°UCG ºK ,Ó«∏b ìÉJQCG

:»JB’G ∫GDƒ°ùdG ∂°ùØf ‹CÉ°SG É¡MÉ‚ ióeh á s£ÿG á«dÉ©a ¢SÉ«≤dh
?º«∏°S h º¶àæe ƒë`f ≈∏Y »JÉ«dhDƒ°ùe ò«ØæJ ‘ á£ÿG øe äóØà°SG πg

ت£بي≥ا للî£واä الùصاب≥ة وYuRي اأYمال∂ OاπN ا÷دو∫ الòي اأمام∂:

العمπالùصاYة

اأ�ْصَرِتَي الَعِزيَزَة
 ,Ωصاùاأق اإYداO جدو∫ يت†صمø ثÓثة   ∫ÓN øل≈ تنظيم وقتها مY ∂د/ي ابنتYصا� :Ωي االأب/ االأõيõY
ال≥ùصم االأو∫: االأTصياء العاجلة, ال≥ùصم الãاÊ االأTصياء التي Áكø اإ‚اRها الM≥ا, ال≥ùصم الãالå االأTصياء 

التي Áكø اإ‚اRها Yل≈ اŸدi ال£ويπ, واأرTصدها لو�صع¬ يف Zرفتها.
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مي وقتِ∂ بÚ ا�صتòكار∑ ولعب∂. uظf
.Ωالنو øص£ا كافيا مùي قòN

 äصراوا†ÿوا الفواك¬   øم واالإكãار  اŸفيدة  االأòZية  بتناو∫  وPل∂  ب�صحت∂  اهتمي 
والع�صاFر ال£بيعية.

اMرUصي Yل≈ ا�صتòكار Oرو�ص∂ وπM واجبات∂ يوميا.
 õكيÎال Yل≈  يùصاYد∑  Pل∂  الأن  اŸعلمة;   ìصرT  πقب مùصب≥ا  الدر�س  مو�صو´  اقرFي 

.ìتبا√ اأثناء ال�صرfواال

المف�يم
الرئي�صة
.Oاالجتها   

كيف تكونين مجتهدة في ال�صف

 äGò«ª∏àdG Oƒ¡L ∞∏àîJ
 ø`̀¡`̀ ``̀ dÉ`̀ Ñ`̀ bEG å`̀`«`̀`M ø`̀ `̀e
 ø¡°†©Ña  ,ºt∏©àdG  ≈∏Y
 ÉXƒë∏e  Éeó≤J  ¿Rôë`j
 ¢†©ÑdGh  ,áæ°S  ó©H  áæ°S
 øY äGô`̀ `NCÉ`̀ `à`̀ `e sø`̀ `̀ oµ`̀ `̀ nj

 .á«≤ÑdG

مه�راتي
في الحي�ة

مãلي  متفوقة   Êتكو اأن   äِOاأر اإPا 
ف`اتبعي f�صيح`تي االآتية:

fظري  لفتت  اˆ  Tصاء  ما  Tصيîة,  يا 
م�صاركت∂ الفّعالة يف ال�صف; ما �صبب 

Pل∂?

اأوال: في البـيـ 

1
2



4



م� اأ�صب�ب التفوق الدرا�صي؟ وصحي لك.
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1 ن�صــ�ط
 ∑OGƒe  QÉcòà°S’  É«eƒj  á°ü°üîŸG  ∂JÉYÉ°S  »JB’G  ∫hó÷G  ‘  »∏é°S

 :á«°SGQódG

ق�رين ب جدولك وجدول احد زميالتك لال�صتف�دة من خات االآخرين.

الكتاب لمناق�صة  المو�صو´ مZ øير   øY صب≥اùاأي معلومة تعرفينها م ا�صتح†صري 

المعلمة Mول`ها.

اNتاري اŸ`كان اŸن`ا�صب لل`مòاكرة.

ن اأو اإTصارة Yند f≥ا• الدر�س اŸهمة.  sب≥لم ملو vا£N صعي�

�صي الدر�س ùÃصاYدة معلمت∂ اأو اأي فرO مø اأفراO االأ�صرة. uî`ل









ΩةاليوOاŸكاراòةوقت اال�صتOاŸكاراòوقت اال�صت
االأMد

Úاالثن
الÓãثاء
االأربعاء
اÿميùس
ا÷معة
الùصبت
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2 ن�صــ�ط

   اأ. اأيŒ øلùصY Úند ا�صتòكار Oرو�ص∂?

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

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

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

.É«eƒj Qƒ£ØdG áÑLh ∫hÉæJ ≈∏Y »°UôMG

.»eƒ«dG »°SGQódG ∫hó÷G Ö°ùM ôJÉaódGh ÖàµdG QÉ°†MEÉH »ªàgG

.¢SQódG AÉæKCG í«ë°üdG ¢Sƒ∏÷G »≤ÑW

 .ôNBG A»°T …CÉH ∂°ùØf »∏¨°ûJ ’h áª∏©ŸG ìô°ûd »à°üfCG

 .á«eƒ«dG äÉÑLGƒdG πé°S ‘ Üƒ∏£ŸG ÖLGƒdG »∏é°S

 .¬ª¡a Ö©°üj ÉªY áª∏©ŸG ∫GDƒ°S ‘ …O qOÎJ ’

.º¡ØdG ≈∏Y ∑óYÉ°ùj ∂dP ¿C’ ;¢SQódG AÉæKCG »°ûbÉfh »cQÉ°T

�ني�: في ال�صف واأن�ء الدر�ص

1

2

ب. قدمي f�صيحة لõميلت∂ التي تòاكر Oرو�صها بÚ االأهπ يف Zرفة ا÷لو�س وOوfيها 

      يف اùŸصت£يπ االآتي:



4
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 ن�صــ�ط

Yل≈  اÎ`̀Ÿت̀`ب̀`ة   èFالنتا م̀`ا  ̀`ِن̀`ي  uَب̀`ي والنتيجة  الùصبب  اŸنظم   Ωداîبا�صت

الت�صرفاä االآتية:

 πا قبMصباU ل≈ تناو∫ وجبة الف£ورY سUا◊ر

الòهاب اإل≈ اŸدر�صة.

االجتهاO وا�صتòكار الدرو�س اأوال باأو∫.

االإهما∫ والت≥�صÒ يف πM الواجباä اŸدر�صية.

كÌة ال¨ياب øY اŸدر�صة Oون اأ�صباب م≥نعة.

ال�صبب

ال�صبب

ال�صبب

ال�صبب

النتيجة

النتيجة

النتيجة

النتيجة
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4 ن�صــ�ط

رة, ثم  fاق�صي RميÓت∂ يف اŸجموYة يف Uصفاä ال£البة اŸجتهدة وال£البة اŸ≥�صّ

Uصنفي هò√ ال�صفاä وف≥ا لòل∂ يف ا÷دو∫ االآتي:

ط�لبة  مق�صرةط�لبة تهدةاالآراء

.É¡°ShQO ‘ Ió¡à›

.É¡ÑLGƒd á∏ª¡e

.É¡JÓ«eR ™e Å«°S É¡∏eÉ©J

.Ió«ØŸG äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑJ

. É¡JÓ«eR ™e π°UGƒàJ

.É¡JÓ«eRh É¡JÉª∏©e ΩÎ–

.ΩÉªàgÉH áª∏©ª∏d ≈¨°üJ

.É¡°ShQO ôcGòJ ’

.¢ShQódG AÉæKCG áª∏©ª∏d »¨°üJ ’

.Ió«ØŸG äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑJ ’
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تطبيق�ت ع�مة

ال اأهتم بالدر�س الòي فاتني كÒãا.

.ìة ال�صرOاYعلمة اإŸا øلب مWاأ

اأقراأ الدر�س جيدا, واأ�صاأ∫ اŸعلمة Yّما Uصعب فهم¬.

اأ�صاأ∫ Rميلتي øY الدر�س وواجبات¬ اŸ£لوبة.  

اا ف�تِك در�ص من الدرو�ص ب�صبب 1 اأم�م ِخي�رك املن��صب     ص�رة�ا صعي 
:صطرارغي�بك اال

1

2



4

:اقرتحي حال 2

لõميلت∂ التي تعاÊ الكùصπ واÿمو∫.

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

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

لõميلت∂ التي تن�ص¨øY π االfتبا√ للدر�س.

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

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

اأ

ب
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اأهتم باإM†صار الكتب ùMصب ا÷دو∫ اليومي. 

اأ�صجπ الواجباä اŸ£لوبة يف �صجπ الواجباä اليومية. 

اأMرUس Yل≈ تناو∫ وجبة الف£ور يوميا. 

اأf�صت ل�صرì اŸعلمة. 

ال اأترOO يف �صوDا∫ اŸعلمة Yّما ي�صعب فهم¬. 

الة يف ال�صف.  sصار∑ م�صاركة ف`عTاأ

بي الـُجمل االآتية ح�صب اأميته� لك: رت 4

ال اأMب تناو∫ الف£ور UصباMا.

.∫õنŸب اأن اأتناو∫ ف£وري يف اMاأ

ما راأي`∂ يف تناو∫ الف£ور ال�صباMي? م™ تو�صيح الùص`بب.

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

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

3



٣٩

 اأم�م ال�صلوك الذ تطبقينه:  َقَيمي نف�صك من خالل وصع عالمة 5

اإPا M�صلِت Yل≈ O 14 ` 11رجة فاأfت تلميòة ‡تاRة.
اإPا M�صلِت Yل≈ O 10 ` 7رجاä فاأfت متو�ص£ة. 

.Oاإل≈ االجتها Úت –تاجfل∂ فاأP øم πل≈ اأقY صلِت�M اPاإ

مفتاì الدرجاO :äاFما = OرجتÚ/ اأMياfا = Oرجة/ اأبدا = Uصفرا.

اأبدااأحي�ن�دائم�ال�صلوك
.Iô uµÑe á°SQóŸG ≈dEG π°UCG

.áª∏©ŸG ìô°T ≈dEG ¬ÑàfG

.á°ûbÉæŸGh á∏Ä°SC’ÉH ¢SQódG ‘ ∑QÉ°TCG

.á«dõæŸG äÉÑLGƒdG ÖàcCG

.á°SGQódG ≈∏Y ÖXGhCG

.Iô uµÑe π«∏dG ‘ ΩÉfCG

.QÉÑàN’G ‘ á©ØJôe äÉLQO ≈∏Y π°üMC’ ó¡àLCG



٤٠

 .Oفر πاˆ يتمّت™ ب¬ ك øالوقت هبة م 

 ال Mاجة لتنظيم الوقت. 

 ال Áُِكøُ ا�صتعاOُة ما م†ص≈ مø الوقت. 

 اإن fِعَم اˆ Yل≈ العباO ال ُتَعدt وال ُت`ح�ص≈. 

 Yمπ جدو∫ لتنظيم الوقت واال�صتفاOة من¬ �صرورة. 

في الـُجمل االآتية، بكت�بة حرف  اأم�م الـُجمل التي ثل حقيقة  صن�
:عن راأ اأم�م اجلمل التي تع ر وحرف

6



٤١

بـي احلروف يف الدوائر ح�صب ا� ال�صـهم لتح�صلي على الكلمة رت 
:�اأدن صعيه� يف الفرا م ،املطلوبة

7

ح

ا

و

ل

ا

ر

ي لدي∂ مهارة uال�صف تنم πNاO علمةŸناق�صة م™ اŸصاركة يف ا�Ÿالكلمة: اإن ا
..............................................................................................................................



مجتمعي
9

الوحدة الت��صعة

4
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مجتمعي

اآداُب التعامِل 
داخل المنزل

كيف اأختاُر 
�صديقاتي؟

معاملة الوالدين

معاملة الإخوة

معاملة الأقارب

معاملة اخَلَدم

أهداف الوحدة
ُيتوقع من المتعلمة في نهاية الوحدة:

اأن ُتحدد مفهوم بّر الوالدين ب�صفة عامة.

اأن ُتقارن بين معاملة كلٍّ من الإخوة والأقارب.

اأن تكتب توجيهاٍت اإيجابيًة في كيفية التعامل مع الخدم.

اأن ُتبدي راأيها في �صفات ال�صديقة المثالية.
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 á``ªjôµdG  ¥Ó`````NC’G  ¿EG
 ¿É°ùfE’G  ø uµªJ  »àdG  »g
 ¬©ªàée  »a  ¢û«©dG  øe
 πLC’h  , k’ƒÑ≤eh  kÉHƒÑëe
 √ò````g  ≈````∏Y  ∫ƒ````°üëdG
 áaô©e øe qóH ’ áØ°üdG
 »àdG  á«cƒ∏ t°ùdG  ÜGOB’G
 ó```æY É````¡``YÉ```Ñ qJG Ö```é`j
 øjôNB’G ™```e π````eÉ```©àdG

:»JB’Éc »gh

المف�يم
الرئي�صة

   برt الوالدين.
.ºM sصلة الر�   

اآداب التع�مل داخل المنزلمجتمعي

ال�ص````````````وت  رف``````ع  ع````````دم 
مقاWع`````````ة  اأو  عæدgم```````ا 

Mديثهما.

مùصاعدتهم``ا عæد 
ا◊اجة.

```````ل  tاعُتهم````ا وَتَقبW
هما. pح rص�fُ

ع`ليهم```````ا  الùص```````Óم 
.Aصاùا وم```Mصبا�

2

4

1



اأوال: مع�ملُة الوالدين
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 ÉgóLh OÉY ÉeóæYh √ô°†ë«d ΩÉ≤a , nAÉe É¡«≤°ùj ¿CG Ó«d É¡æHG øe âÑ∏W äÉ¡eC’G ióMEG ¿CG ≈µëj
 ≈àM AÉªdG πªëj ÉªFÉb sπXh ,É¡eƒf øe É¡¶bƒj ¿CG √ pô nch ,√óéJ ’h ß≤«à°ùàa Ögòj ¿CG »°ûîa âeÉf ób

.ìÉÑ°üdG

الدع`اA لهم`ا ب`اŸ¨فرة 
والرMمة.

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

1 ن�صــ�ط

تاأّملي الBيتين الكريمتين الBتيتين, ºK اأجيبي عن الùصوDا∫ بعدgما. قا∫ تعال≈:

كي∞ يجب اأن تعاملي والدي∂?

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

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

: صور من الِبر�

ها Tصخ�صيا اأو Sصمعpâ بها? pصتûصب≤ اأن عايS من البر بالوالدين iكري �صورا اأخرPا

Zي``````اب  M```````ا∫  ف```ي 

ي```````ق`````````وم  وال```دي````∂ 

والج`````````دُة   tال`````ج`````````د

مق``````````ام`ه`م```````ا ف`````````ي 

الæ�ص`í والإرTص`اد.

[24-23 :AصراSالإ]



4٦

.∂JóLh ∑óéH ∑ôH øjódGƒdG ôH Qƒ°U øe

2 ن�صــ�ط
بعد عودت∂ من المدرSصة, ودخول∂p المS ,∫õæصمعâ اأMد اإخوت∂ يرفع �صوت¬ 

. pâعل≈ والدت∂, وتاألم

Mاولي التو�صل اإل≈ Mل لهò√ المûصكلة من خÓ∫ المº¶æ الBتي:

�ني�: مع�ملة االخوة الكب�ر وال�صغ�ر

الحلخطوات الحلالم�صكلة

.º¡d ô«îdG tÖMh º¡à qÑëe

.¬«∏Y äƒ°üdG ™aQ ΩóYh ô«ÑµdG ñC’G ΩGôàMG

.¬àaÉNEG hCG ô«¨°üdG ôLR ΩóY

.¬«∏Y ∞£©dGh ô«¨°üdG IóYÉ°ùe

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

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

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

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

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

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

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

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

......................
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 s≥Mَ r± pر rَوَيع يَرfا  p̈ rºMَ �صَ rَير  rºَل  rا َمنsæ pم ¢َù rَلي{ قا∫: § sي pبsæال اأن   , ُعَمَر  pنrب  p̂ ا pد rَعب  rَعن

[سنن الترمذي، ١٩٢٠]. zاf pير pَكب

 ن�صــ�ط

Mا∫ الأSصرة ÒZ اŸتحابة Mا∫ الأSصرة اŸتحابة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

æة عل≈ محبة الموDمن لأخي¬ الموDمن. tصùمن ال Óكري دليPب. ا

اأ. قارfي بين Mا∫ اأSصرة كلt اأفرادgا متحابtون, وبين اأSصرة ل ت¶هر المحبة

     بين اأفرادgا.

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

...........................................................................
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 p¬pي اأََجل pف sَيُمد rَقُ¬, َواأَن rR pر ُ̂ ºَ ا u¶ُيَع rاأَن √ُ sَصرS rَمن{ قا∫: § sي pبsæاأن ال , ∂ٍ pمال pنrب p¢ùfََاأ rَعن

[صحيح اجلامع، ٦٢٩١]. z¬َُم pMَر rل pَي�صrَفل

 oÖ p°†¨oàa  ,Iô«ãc  AÉ£NCG  ÖµJôJ  ÉªFGO  É¡æµdh  ,Ö∏≤dG  áÑ«W ,Égôª oY  øe Iô°TÉ©dG  »a  lá∏ØW É n°T nQ
 AÉ£NC’G ≈dEG ÉgOÉ°TQEÉH (É n°T nQ) Éæà≤jó°U óYÉ°ùfh É©e o¿hÉ©àf ƒd søµjCGQ Ée ,É¡JÉ≤jó°Uh É¡Jô°SCG
 ¬H uò¡fh Éæcƒ∏°S ≈dEG ¬`Ñàæf ∞«c É©e oºq∏©àfh øjôNB’G IóYÉ°ùe nôLCG ∂dòH oÖ°ùµfh ?É¡rà nÑµJQG »àdG

.ÉªFGO

ـ�لثـــ�: معـ�مـــلـُة االأقــــ�رب

رابــعـ�: معـ�مـــلـُة اــــَدم

من �صور ح�صن مع�ملة االأق�رب:
.ºترام والتقدير لهMال 

.ºهæا∫ عDصوùوال ºيارتهR 

 َمدt يد العون لهº عæد الحاجة.

.ºتمامهgعل≈ ا ºgصكرT مع ºgصادTواإر ºصحه�æصتما´ لSال 

1
2

4

4 ن�صــ�ط
اأبدي راأيي بالتعاون مع RميÓتي في المجموعة Mو∫ المواق∞ الBتية:

.ºاإليه Aصيùخرين وتBما عن الFدا ç1. قريبة تتحد

2. قريبة تحùصن التعامل مع الأقارب.
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?âfCG øjCG ...áæ«eCG áæ«eCG ...ñô°üJ »gh É°TQ â¶≤«à°SG

..áYô°ùH É°TQ ƒëf áæ«eCG áæ«µ°ùªdG oáeOÉîdG â°†cQ

?»àæHG Éj øjójôJ GPÉe 
.áYô°ùH »°SQóªdG »°SÉÑd »∏°ùZG ,áæ«eCG Éj É` q«g 

 ∂HÉgP óYƒe ≈∏Y §≤a IóMGh áYÉ°S iƒ°S n≥ rÑ nj ºdh !?¿B’G »°SQóªdG ∂°SÉÑd π°ùZCG ..?GPÉe
.á°SQóª∏d

 ,É` q«g ¢SCÉH ’ ..√hCG ,Gòµg ƒgh ¬H ÖgPCG ¿CG π«ëà°ùªdG øeh ,¢ùeC’ÉH ï°ùqJG ó≤d ...Éq«g - º©f 
!!åjóëdG »a âbƒdG »©«°†J ’

 ¬ØØéàd ´ô°ùJ ºK ,OQÉÑdG uƒédG »a kGôéa É°TQ á∏ª¡ªdG ¢SÉÑd π°ù¨àd ág nô rµ oe áæ«eCG áæ«µ°ùªdG â°†e h
.âÑ∏W Éªc É°TQ ¬H Ögòàd áYô°ùH ¬jƒµJ ºK

 ,É¡JGhOCG øe ÉÄ«°T ™ u«°†` oJ ø«M ÉgƒªJógÉ°T ºµfCG ƒdh ..áeOÉîdG ™e É°TQ ¬∏©ØJ Éªe lóMGh l∞bƒe Gòg
 »a ó°üb ¿hO ÉÄ«°T áeOÉîdG ô°ùµJ ÉeóæY hCG , o¬àYÉ°VCG »àdG »g É¡fCÉH É¡eÉ¡ uJÉH áeOÉîdG º∏¶J ºK

.kÉÑéY ºàjCGôd É¡∏jƒYh É°TQ ñGô°üH áæ«µ°ùªdG CÉLÉØàd É°TQ áaôZ

ـ� نن�ص ر�ص� ب�أن ُتح�صن مع�ملة الخ�دمة اأمينة. ي
........................................................................... .1
........................................................................... .2
........................................................................... .3

 ,âَ rعæَ ºَ �صَ pَول ل , ي اأُ±ٍّ pيَن, َفما قاَ∫ ل pæ pصS َر rصûَع ملسو هيلع هللا ىلص sي pبsæال âُ rقاَ∫: }َخَدم ∂ٍ pمال pنrب p¢ùfََاأ rَعن

zâَ [صحيح البخاري، ٦٠3٨]. rعæَ َول اأَلs �صَ

اكت�صفي اأخط�َء ر�ص� في الق�صة االآتية:
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 ن�صــ�ط

gل اأùM âfصæة التعامل مع الBخرين?

.¬æصيSي تمارòلو∑ ال tصùر عن الuرة لل�صورة التي تعبFداخل الدا ( Vصعي عÓمة (

 IóFÉŸG  OGóYEG  ‘ ∂JódGh  øjóYÉ°ùJ  πg
?ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ó©H É¡Ø«¶æJh

 πg  ∂`̀JÉ`̀ Ñ`̀ jô`̀b  ió`̀ `̀ `̀ MEG  â`̀ °`̀Vô`̀e  GPEG
?É¡æjQhõJ

 QÉcòà°SÉH ∂jódGh OÉ©°SEG  ≈dEG  Ú©°ùJ πg
?∂à°SGQO ‘ ¥tƒØàdGh ∂°ShQO

?Ò¨°üdG ∂«NCG ≈∏Y ÚØ£©J πg



٥١

 π¡a  ,áeOÉÿG  øe  kIóYÉ°ùe  äOQCG  GPEG
?ÜOCÉH É¡æ«Ñ∏£J

∂°ùØæd ÚuÑ– Ée øjôNBÓd ÚuÑ– πg
?∑ƒ∏eÉ©j ¿CG ÚuÑ– Éªc º¡æ«∏eÉ©Jh 

للي المربع�ت االآتية بعدد العالم�ت ال�صحيحة التي وصعته�:

.øjôNB’G ™e πeÉ©àdG áæ°ùM âfCÉa  á``é«àædG âfÉc GPEG   

 »©°ùJ ¿CG ∂«∏Y øµdh πeÉ©àdG ø°ùM øe Öq«W Qób ≈∏Y âfCÉa   âfÉc GPEGh   

.π°†aC’G ≈dEG

 ø«°ùëJ ≈dEG áYQÉ°ùªdGh ∂cƒ∏°S á©LGôe ≈dEG áLÉëH âfCÉa  âfÉc GPEG ÉeCG   

.∂à∏eÉ©e



٥٢



.Ö°ùædGh áHGô≤dG                 .øjódÉH ∂ t°ùªàdG
.(øµ°ùdGh áeÉbE’G) oQGƒ pédG              .´ÓW’Gh IAGô≤dG  

.ácôà°ûªdG äÉeÉªàg’Gh äÉjGƒ¡dG 
.ø u°ùdG ÜQÉ≤J   .(πª©dG hCG á°SQóªdG »a) ádÉeõdG 

áYƒªéªdG »a ∂JÓ«eR ™e ¿hÉ©àdÉH

ب. ما أهمية الصداقة في حياتك؟

 
.Ió«≤©dGh øjódG ≥ah â«æoH ábGó°U 

.áaÉ≤ãdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y â sªJ ábGó°U 
.ácôà°ûªdG äÉjGƒ¡dG É¡©ªéJ ábGó°U 

 ô«jÉ©ªdG √òg á«ªgCG ∞∏àîJh ,áæ«©e ô«jÉ©ªd É≤ah ÉæJÉ≤jó°U QÉàîf øëf
.ôNB’ Oôa øe

 á``bÓ``Y »````g á```bGó```°```ü```dG
 ø«°üî°T ø````«H á````«YÉªàLG
 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ≈æÑoJ  ô`̀ã`̀cCG  hCG
 ,á``«``fGó``Lƒ``dG á`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG
 ≈∏Y Ωƒ≤J á≤ëdG ábGó°üdGh
 ¬Lƒd  á`̀°`̀ü`̀dÉ`̀î`̀dG  á`̀Ñ`̀ë`̀ª`̀dG
 ≥```«≤ëàd  ¢ù«dh  ≈dÉ````©J  ˆG
 ,ájOÉ``e á``ë∏°üe hCG ¢Vô``Z
 äÉ`̀Ø`̀°`̀U Oƒ`̀ `̀ `Lh É`̀¡`̀ª`̀Yó`̀ jh
 ácôà°ûe  äÉ``jGƒ``gh  ∫ƒ`̀«`̀eh
  ÉgQÉKBG hóÑJh ,ø«aô£dG ø«H
 ácQÉ````°ûªdG  ∫ÓN øe áq«∏L
 ∞bGƒªdG ∞∏àîªH á«fGóLƒdG
 »a  á«YÉªàL’G äÉÑ°SÉæªdGh

.AG qô°†dGh AG qô°ùdG




.ábGó°üdG   


 

   



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

            ,á≤jó°üdG QÉ«àNG »a á«JB’G ô«jÉ©ªdG á«ªgCG »°ûbÉf .CG 
:É¡à«ªgC’ É≤ah É¡Ñ«JôJ …ó«YCGh     

 √òg  …CG  øµdh  ,í«ë°U  Gògh  ..ájƒb  É¡t∏c  ¿ƒµJ  ¿CG  øµªj  á≤HÉ°ùdG  äÉbGó°üdG  s¿CÉH  Éæ©æàbG  r¿ nPEG
?GPÉªdh ?ÅWÉîdG ∑ƒ∏°ùdG øY É¡ÑMÉ°U oó p© rÑ oJ äÉbGó°üdG
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2 ن�صــ�ط

 ن�صــ�ط

افترVصي اأf∂ مرVصpâ ودخلpâ المùصتûصف≈, فاأيt �صديقة 

تكوُن اأقرب اإل≈ fفùص∂?

ال�صديقة التي Rارت∂ في المùصتûصف≈.

ال�صديقة التي اWماأâfّ عل≈ �صحت∂ gاتفيا.

ال�صديقة التي اأرSصلâ اإلي∂ باقًة من الورد.

.∂rارتR ºK ,≈صفûصتùت¶رت خروج∂ من المfال�صديقة التي ا

1
2

4

فةم uةال�ص sةمهم sمهم ÒZبب sصùال
1.…ôª oY πãe »a ¿ƒµJ ¿CG

2.»°SGQ uódG …Gƒà°ùe  πãe »a ¿ƒµJ ¿CG

3.É¡JGƒ∏°U ≈∏Y áÑXGƒe ¿ƒµJ ¿CG

4.äÉjGƒ¡dG »a »æ≤aGƒJ ¿CG

5. ká∏KÉªàe ÉfDhGQBGh ÉfQÉµaCG ¿ƒµJ ¿CG

6.É¡«dEG êÉàMCG áeóN sπc ‹ Ω uó≤J ¿CG

7.É¡à°SGQO »a áb uƒØàe ¿ƒµJ ¿CG

8.øjôNB’G ΩÎ– ¿CG

9.ÜQÉbC’G øe ¿ƒµJ ¿CG

) اأمام الختيار المæاSصب ل�صفات ال�صديقة المثالية في  Vصعي عÓمة (

راأي∂ مع Pكر الùصبب:
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تطبيق�ت ع�مة
بي اجلمل االآتية: رت 1

. oπãàeCGh -»HCG - √ôeC’ - tÖMCG - ¬H G vô pH
..............................................................................

≈dEG - »HCG - »∏Ñ≤à°ùeh - »æ©Øæj Ée - …ô°VÉM »a - »fó°Tôj
..............................................................................

» uæY - ≈∏Y - »JÓ°U - ßaÉMCG - á«°VGQ - »æfC’ - »eCG
..............................................................................

?ájóg ∑ódGh ∂d ô°†MCG GPEG .1
..............................................................................

?∫õæªdG ∫ÉªYCG øe á≤gôe ∂eCG q¿CÉH päô©°T GPEG .2
..............................................................................

?QÉcòà°S’G »a IóYÉ°ùªdG ≈dEG ∂JƒNEG óMCG êÉàMG GPEG .3
..............................................................................

?kÉë°VGh CÉ£N ∂JÉ≤jó°U ióMEG øe â¶M’ GPEG .4
..............................................................................

?∂≤M »a ∂JÉÑjôb ióMEG äCÉ£NCG GPEG .5
..............................................................................

:ا تفعل�2 م
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.Éª¡«dEG ¿É°ùME’G AÉ≤H ™e ≥dÉîdG á«°ü©e »a øjódGƒ∏d  áYÉW ’

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

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

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

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

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

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

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

4 اكتبي اأربع فقرات ت�صف فيه�ُخُلق اأحب �صديق�تك اليك.

ين من الكلم�ت املوجودة يف الدوائر االآتية جمال متك�ملة مبتدئة  كو
ب�لدائرة ال�صغر، على غرار املث�ل االأول واكتبيه� يف ال�صكل:

3



äGQÉ¡e
á qj ph nó nj

zõjô£àdG{

10

الوحدة الع��صرة
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مهارات 
َيَدِوّية

»التطريز«
اجلدارية

احلزمة

أهداف الوحدة

غرزة ال�صراجة 
الزخرفية

غرزة ال�صل�صلة 
تطبيق�تالمت�صلة

مختلفة لغرز 
التطريز

ُيتوقع من المتعلمة في نه�ية الوحدة:
اأن تتبع خطوات تنفيذ غرز التطريز اتباعا �صحيحا.

اأن ُتميز بين غرز التطريز المختلفة من حيث التنفيذ وال�صكل النهائي.

اأن تبتكر اأ�صكاال مختلفة من الغرز التي در�صتها .

اأن ُتطبق غرز التطريز على قطع نفعّية ت�صتخدمها في حياتها اليومية.



5٨

اأ. غرزة ال�صراجة الـجدارية:
ال̀`é̀`دران,  يتكون منها  التي  االأح̀`é̀`ار  �صكلها  ف̀`ي  ت�صب¬   Iغ̀`رز g̀`ي 

يâ بذل∂. uوله`ذا �ُص`م

المف�يم
الرئي�صة

   غرزI ال�صراLة.
   الحزمة.

 IRô`̀ `Z ´Gƒ``````fCG ó`̀ `̀ `MCG 
 π`ª©à°ùJh ,á````LGô`°ùdG
 ,¢ùHÓ`ªdG ø`«jõJ »`a
 ,É``¡YGƒfCÉH ¢TQÉ``ØªdGh

.¿GQóédG äÉ≤∏©eh

غرزة ال�صراجة الزخرفية
التطريز

بع�ص اأنواعه�: غرزة ال�صراجة الجدارية  غرزة الحزمة

1 ن�صــ�ط

.1

 Iراد تنفيذ الغرزŸخطو• متوازية على ال≥طعة ا Iعد º2. ر�ص

    عليها.

.3

.4

.Iعداد الغرزEعي مراحل اLÎا�ص

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

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

................................................
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طريقة تنفيذ غرزة ال�صراجة الـجدارية:

 »à«dhDƒ°ùe  øe  ÉbÓ£fG
 OGô````aCGh  »``°ùØf  √É``````éJ
 ßØMCG  ¿CG  q»∏Y  ,»Jô°SCG
 IOÉëdG  áWÉ«îdG  äGhOCG
 ¿É````µe  »a  Iô```«£îdGh
 ∫hÉæàe  øY kGó«©Hh  øeBG

.∫ÉØWC’G

1 ,......................... Iهر ال≥ما�¢ بغرزX الخي§ في âّبãُي

............................................ ¬Lعلى و IبرEاال êُتخر ºK

 ,(1) ºفي ال≥ما�¢ على بعد �صنتيمتر عندالرق IبرEُتغرز اال

اأن  على  الãاني  ال�صطر  لتنفيذ  االأو∫  ال�صطر  ُتتبع Wري≥ة 

غرز  بين  ال`̀`ذ…   Æال̀`ف̀`را م≥ابل  الãاني  ال�صطر  غ̀`رز  ت̀`ك̀`ون 

ال�صطر االأو∫. ُيكرر العمل في االأ�صطر التالية بالطري≥ة ال�صاب≥ة.

 Iالخي§ في ال¶هر بغرز âّبãفي ال≥ما�¢, وُي IبرEُتغرز اال

.âبيãالت

2



4

1122

ُيكرر العمل على   .Iالغرز  ¢Vاأقل من عر ºK ُتخرê عند الرقº (2) بعد تر∑ م�صافة 

ال�صطر االأو∫ حتى ينتهي.
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اEحدi غرز ال�صراLة المنفذI ب�صكل خطو• عمودية مت≥اربة ُتéمع 

في  وُت�صتعمل  الحزمة,  �صكل  لتكّون  الو�ص§  الخي§ من  عليها   t∞وُيل

تزيين مÓب�¢ االأWفا∫ والمخدات.

2 ن�صــ�ط
عرفpâ االBن غرزI ال�صراLة وغرزI ال�صراLة الéدارية.

اcتبي ا�صم∂ بغرزI ال�صراLة, واعملي اWEاراk ل`ها.

ب. غـرزة الـحزمـة:

طريقة تنفيذ غرزة الحزمة:

1 êُتخر  ºK ,âبيãالت  Iبغرز ال≥ما�¢  الخي§ في Xهر   âّبãُي

االEبرI على وL¬ ال≥ما�¢.

ُتغرز االEبرI في ال≥ما�¢ ب�صكل عم`ود… ف`و¥ غرزI التãبيâ بعد تر∑ م�صافة منا�صبة عند 

.(1) ºالرق

 Iال̀`غ̀`رز Ö`̀ان`̀é`̀(2) م̀`ن اأ�̀`ص̀`ف̀`ل ب º`̀ع̀`ن̀`د ال̀`رق Iر`̀ `̀ ̀`خ̀`رê االEب` ُت

ال�صاب≥`ة. 

2



اˆ  رVصي  عائ�ص````ة  ع`````ن 
 :â````````ل``` pÄُص� ````ه```````ا  nاأن عنه``````ا 
م``````````ا c```````ان النsب````ي �صلى 
يعم```````ل   ºو�صل علي¬  اˆ 
ف```ي بيت````¬? ق```````الc{ :â`````ان 
يخي````§ K``وب````¬ ويخüص````∞ 
نعل``````¬ وي``ع``م``ل م````ا يعم````ل 

.zºا∫ في بيوتهL uالر
[صحيح ابن حبان، ٥٦٧٧].

11

22
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ُتكّرر الخطوتان ال�صاب≥تان; ليت``º الحüص`و∫ عل`ى çÓ`K غ`رز 

البع`د  يك`ون  اأن   Iمراعا مع  الطو∫,  في  مت�ص`اوي``ة  متوازي`ة 

بينها Kابتا.

.çÓãص∞ الغرز الü(3) من منت ºعند الرق IبرEاال êُتخر

ُيل∞t الخي§ حو∫ الغرز الçÓã مرتين.

 Öح�ص ال≥طعة  من  متف``رق`ة  اأم̀`اc̀`ن  في  ال�صابق  العمل  ُيكرر 

 AصفاVEالرغبة, ويمك`ن ا�صتع`ما∫ األوان مختلفة من الخيو•; ال

.Iمالية للغرزL لم�صة

ُتغرز االEبرI في ال≥ما�¢ وُتعمل غرزI التãبيâ من ال¶هر; لتعطي �صكل الحزمة.

4
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  ن�صــ�ط
 ,Öصاحüالتخطيطي الم º¶بالمن kموعة م�صتعينةéت∂ في المÓي زميcصار�

تزيين¬  وتريد   iصغرüال الأختها   kف�صتانا ا�صترت  التي  لزميلت∂   xحل ìباقترا

ببع†¢ الغرز cي يبدو اأãcر Lماال?

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

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

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

:á∏µ°ûªdG

:πëdG ƒëf äGƒ£N

:πëdG
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ي الغرزة بـهذا اال�صم؟ ِلَم �ُصـم

...........................................
المف�يم
الرئي�صة

   ال�صل�صلة.

غرزة ال�صل�صلة المت�صلة
التطريز

:É¡`J’Éª©à°SG
 π`````«`ª`é`J »``a π`````ª`©``à°ù oJ
 ¢TQÉØªdG ø«jõJh ¢ùHÓªdG
 ≈∏Y ÉeEG Rô£oJh ,É``¡YGƒfCÉH
 áª«≤à°ùe •ƒ````£N π````µ°T

.á«æëæe ÉeEGh

م̀`ن االأف̀`†̀`ص̀`ل ا�̀`ص̀`ت̀`خ̀`داΩ خ̀`ي̀`و• (ال̀`ك̀`ت̀`ن ب̀`رل̀`ي̀`¬); 

المالوني¬  بخيو•  التطريز  حالة  وف̀`ي   ,Iال̀`غ̀`رز Lما∫  لتبرز 

ل ا�صتخداΩ خيطين. ُيف†صّ

1 ن�صــ�ط
اأُن̀`اق̀`�̀`¢ زم̀`ي̀`Óت̀`ي ف̀`ي �صحة ال̀`ع̀`ب̀`ارI االBت̀`ي̀`ة: 

cلما زاد عدد خيو• المالوني¬ اأعطى الغرزI �صماcة 

وLماال?

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

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

 áµ∏ªªdG ájDhQ ¬d ±ó¡J Ée ƒgh ¬fÉ≤JEGh πª©dG ábOh ôÑ°üdG OôØdG º∏©J õjô£àdGh áWÉ«îdG á°SQÉªe
.á«é«JGôà°SE’G É¡aGógCG øª°V •ÉÑ°†f’Gh ¿É≤JE’G º«b õjõ©àH 2030
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طريقة تنفيذ غرزة ال�صل�صلة المت�صلة:

 êُتخر ºK ,¢�هر ال≥ماX في ................. Iالخي§ بغرز âّبãُي

االEبرI على .................. ال≥ما�¢.

 çÓK على م�صافة فتلتين اأو êُتخر ºK ,¢�في ال≥ما IبرEُتغرز اال

 Iال�صاب≥ة, بحيث تكون داخل دائر Iفي نهاية الغرز IبرEُتغرز اال

ُتغرز االEبرI في نهاية ال�صطر بعد الغرزI االأخيرI مبا�صرI في 

1

2

3

4

اأن  (1), مع مÓح¶ة   ºالرق عند  ت≥ريبا  ال≥ما�¢  فتÓت من 

 ºعند الرق Iب̀`رEاال Öُت�صح ºK ,Iب̀`رEاال âيكون خي§ العمل تح

.Iللغرز sي pص†rيn(2) مكونة ال�صكل الب

 Iلبعد الغرز mعلى بعد م�صاو êُتخر ºK ,(3) ºال�صل�صلة عند الرق

ال�صاب≥ة عند الرقº (4),  وgكذا ُيكرر العمل حتى نهاية ال�صطر.

.................................. Xهرال≥ما�¢,

11
22

33
44

 2 ن�صــ�ط

Ü.  تنفيذ عمل Lميل بغرزI ال�صل�صلة المتüصلة?

�صارcي زميÓت∂ في المéموعة باالBتي:

اأ.  ابحãي عن ا�صº اBخر يطلق على gذ√ الغرزI في بع†¢ مناWق المملكة?
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تطبيق�ت مختلفة لغرز التطريز
التطريز

عـمـل و�صـ�دة:

عمل كي�ص للهداي� ال�صغيرة:

تزيـين قميـ�ص:

1

1

12345

2

2

3

3
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عمل لوحـة جداريـة:

123

 »a  ∂dòH  ø«ª¡°ùàa  ,ÉjQÉéJ  õjô£àdÉH  ádƒ¨°ûªdG  ™£≤dG  QÉµàHG  »a  p∂JQÉ¡e  QÉªãà°SG  p∂fÉµeEÉH

 »a áéàæªdG ô°SC’G áªgÉ°ùe IOÉjR{ »a πãªàªdG 2030 áµ∏ªªdG ájDhôd »é«JGôà°SE’G ±ó¡dG ≥«≤ëJ

 .zOÉ°üàb’G

 1 ن�صــ�ط

ابتكر… تطبي≥ات مختلفة لغرز التطريز?
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        تطبيق�ت ع�مة

.......................................................... Iذ√ غ`رزg

ا�صتعمل فيها خي§ ..................... اأو ....................

......................................... Wُبâ≤u ب�ص`كل

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

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

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

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

1

ني االأخط�ء الموجودة في ال�صـور االآتية:2 دو 

اكملي الفراغ�ت االآتية بم� ين��صبه�:
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.èهر الن�صيX تكون على âبيãالت Iغرز    

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

ل ا�صتخداΩ خيو• (الكتن برلي¬) في غرزI ال�صل�صلة.   ُيف†صّ

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

اأ

ب

3

4

 عللـي لمـ� ي�أتـي:

بي مراحل غرزة الحـزمـة: رت 



٦٩

 غ ص ا ق م

 خ ي و ط هـ ر

 ة س ز ك ج ن

 ر ي ا ش ا و

 ب ب ل ت ر ا

 إ ا س ب س ظ

 س ب ل ا ل م

 د ة ن ا ل

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

ا�صطبي: 
L .1مع الكلمات التالية: اEبرI - ناºX - خي§ - م≥ü¢ - دبو�¢. 

2. م�صّمى غرزI اأت≥نتها في الفüصل الدرا�صي االأو∫.

3. اأداI ت≥ي االE�صبع من وخز االEبر.

 :م اجمعي الحروف المتبقية واكتبيه� في الفرا

اا اأردت اأن تعرفي كلمة ال�صر ف�تبعي االآتي:5
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»`FGò```Z»`FGò```Z»`FGò```Z»`FGò```Z»`FGò```Z»`FGò```Z

11

الوحدة الح�دية ع�صرة
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غذائي

الحليب
راوات الَخ�صْ

قيمته الغذائية

اأنواعه

اأ�صن�ف منه

منتج�ته

أهداف الوحدة
يتوقع من المتعلمة في نه�ية الوحدة:

�أن  ُت�ضّمي �أنو�ع �لحليب �لمعرو�ضة �أمامها.

�أن ُتقارن بين �لحليب �لطازج و �لمعقم من حيث �لقيمة �لغذ�ئية.

�أن  ُتعّد م�ضروب �لحليب �ل�ضاخن من �أحد �أنو�ع �لحليب.

�أن  ُتعّد م�ضروبات متعددة �لنكهات من �لحليب �لطازج .

�أن  ُتحّلل �لقيمة �لغذ�ئية للحليب �لطازج.
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 @ ? > = < ; : 9 87 6 5 4 3 قال تعالى: 
.[66 :πëædG] D C B A

 ≈∏Y  ∫óJ  kÓ nª oL  »f uƒc  á«JB’G  ∫Éµ°TC’G  ≈∏Y  áHƒàµªdG  äÉª∏µdG  øe

 :Ö«∏ë∏d á«FGò¨dG áª«≤dG




.Ö«∏ëdG   
.¬YGƒfCG   

.á«FGò¨dG ¬àª«b   
 É«©«ÑW  AGòZ  Ö«∏ëdG  qó©j
 ∫hC’G  AGò`̀ `̀ ¨`̀ `̀ dGh  ,Ó`̀`eÉ`̀ `c
 øe ¬`````fCG É``ª``c ™`̀«`̀ °`̀Vô`̀∏`̀ d
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀ Hhô`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG
 º°ùL  áë°üd  Ió`̀«`̀Ø`̀ª`̀dGh
 ≈∏Y ¬`̀FGƒ`̀à`̀M’ ;¿É`̀°`̀ù`̀ fE’G
 ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀dG ø```e ó`̀`jó`̀`©`̀`dG
 ¬`̀d á````eRÓ````dG á`̀`«`̀`FGò`̀`¨`̀`dG
 ,¿OÉ```©ªdGh ,äÉæ«eÉà«ØdÉc
 π`̀ qã`̀ª`̀ jh ,äÉ`̀ `æ`̀ `«`̀ `Jhô`̀ `Ñ`̀ `dGh
 äÉéàæªd »°SÉ°SC’G ¿ qƒµªdG
 ,…OÉHõdG ,ø````Ñ∏dÉc  ¿ÉÑdC’G
                                                                                                                                      .Égô«Zh ,Ió°û≤dG






πeÉc - ø«JhôH - »fGƒ«M - Ö«∏ëdG

(CG) ø«eÉà«ØH - Ö«∏ëdG - º°SódG - »æZ - πeÉc

 AÉæÑd pør« ne pRÓdG - Qó°üe Ö«∏ëdG - Ωƒ«°ùdÉµ∏d
¿Éæ°SC’Gh ΩÉ¶©dG - QƒØ°ùØdGh -







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

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

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

       

 Ö«∏ëdG ´GƒfCG É¡«a º∏©JCG IójóL IóMh á°SGQO nΩ rƒn«dG oCG nó rHnCG :nIõj põ n©dG » pJ nô r°SoCG

. rº oµoànæ rHpG / uÖ oëdG pô paGh n™ ne ,É©e √ò«ØæàH ó©°ùæ°S •É°ûf Gògh .¬àª«bh

?Ö«∏ëdG óFGƒa ∫ƒM ´ƒ°Vƒe áHÉàc ≈∏Y ∂àæHG óYÉ°S  :•É°ûf
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وو الحليب الحديُ الَحْلِب ومنه:
  �أ. �لحليب �لمÑ�ضتر ومدة حüb ¬¶Øضيرة مãل �’ألÑان.

اأنواع الحليب:

1

 1 ن�صــ�ط

 2 ن�صــ�ط

�أLيÑي Yن �ل�ضوB’� ∫�Dتي م�ضتعينة بالمن¶م �لتîطيطي �لمüضاحب:

�YEد�د حليب لل�ضرب من �لحليب �لطازج:

   �ضعي �لحليب Yل≈ نار gادئة.

   bلÑي¬ بملعقة �أKناA �لت�ضîين و�ترcي¬ jغلي مدة 3-5 دbائ≤.

ماj �Pحدç لو �أgملنا Tضرب �لحليب.

 :الحليب الط�ز 

�لحليب  ن�ضرب  �أن  Ñbل  نØعل  �أن  éjب   �Pما  ∂jر�أ aي 

?�Pضورة �أمام∂, ولماüي �لa íو مو�ضg ماc لطازج�

ب. �لحليب �لمعّقم ومدة حW ¬¶Øوjلة مãل �لحليب �لطوjل �’أLل. 

النتيجةال�صبب
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Aلما� تîÑير  jتم  حيث  �لطازج  �لحليب  تØéي∞  Yن   èلنات� �لحليب  وgو 

�Eل≈ م�ضحو¥ وjعÑاأ aي ÑYو�ت Zير منØذة لل†ضوA و�’أc�ضéين  من¬ ليتحو∫ 

و�لرWوبة. 

الحليب المجفـف:1

  ن�صــ�ط

 4 ن�صــ�ط

:∞Øéد�د حليب لل�ضرب من �لحليب �لمYE�

بالتعاون م™ زميÓتي aي �لمéموYة:

�أbترì �أSضاليب aّعالة لت�ضéي™ من ’ jرZب بتناو∫ �لحليب �لطازج?

. kÓليb ردÑي¬ ليcو�تر Aي �لماpل rZnأ�   

 k�ي̀`د`̀L ¬`̀ي`̀c uوح̀`ر Aل̀`م̀`ا� ≈`̀    �أ�̀`ض̀`ي̀`Ø̀`ي �لحليب �Eل`
بملعقة ن¶يØة. 



7٥

د�Äaا ن�ضتمت™ وUضنعâ ل`نا ,âÑد حلb  ر تكونcاÑل�

 

Yندما ن�ضتيقa ßي

بطعم¬ �للذjذ Ñbل �لتوE� ¬Lّل≈ �لمدرSضة, وaي �ل¶هيرة تكون bد �أYّدت Wعاما Tضهيا تنÑعث من¬ 

ت¬ بقوة  بعد �أن Lمعت¬ aي �EناA وخ†ضّ ر�ئحة  �لطازLة �لتي Uضنعتها من حليب 

. Kم bامâ بتüضØيت¬ للحüضو∫ Yل≈ 

م¬ لعائلتنا من WعاΩ وTضر�ب, aتارة تüضن™  uيما تقدa ™jل≈ �لتنوY ¢Uرة, تحرgاخة ماÑW  نE�

ر√ بترa ¬cترة من �لõمن ليéود Wعم¬, Kم  uمîم �لحليب وت uبعد �أن تعق kمنع�ضا لنا من �لحليب 

 ßغلjن وîãj ≈حت AاYي وa ¬م ت†ضعK  نîّوتارة ت�ض ,Ω�دîضتS’� ة لحينLÓãي �لa ¬¶Øتح

aتحüضل Yل≈ �للÑن  وتقّدم¬ ل`نا aي �لم�ضاY Aندما تéتم™ Yائلتنا تحâ نور�لقمر مØترTضة 

�لع�ضب �’أخ†ضر �لرWب.

وتحرY  ¢Uل≈ وÑLة �لØطور, aترa†¢ �أن نت``وE� ¬`Lّل≈ مد�رSضن``ا Ñbل تناول``ها, ولهذ� ن�ض``رب 

و�ضع¬  بعد  �للÑن   من  Uضنعتها  �لتي  �لطعم  �للذjذة  ونتناو∫   �لطازج,   

و�لحüضو∫ Yل≈  �لõ�ئد  �ل�ضائل  للتîّلü¢ من  بارد;  وتعليقها aي مكان  �أcياb ¢SماT¢ ن¶يØة  aي 

 �õÑخ حقائÑنا  aي  ت†ض™   âانc cما  jتذّوbها,   rن nم منها   ™Ñض�j jكاد   ’ و�لتي   

 Wرjّة WّيÑة �لطعم ُتعّدgا من  �لم†ضا± �Eلي¬ بع†¢ �لمو�د �لتي تعمل
 

تح�ضو√ 

 �لتي ت�ضاألني Uضدjقاتي Yن مكان Tضر�ئها لطيب ر�ئحتها, 
 

Yل≈ تكتل   aتتكّون 

 ¢U�رbا ومنها �أgاj�دg اربنا تحمل  معهاbور بع†¢ �أõندما نYعمها �ل�ضهّي. وWو

�أحéاماk مت�ضاوjة Kم تعر�ض¬  لa ≈nتّكون من¬ éYيناk ت�ضكل¬  rلُمغ� �لتي تüضنعها من   ة  sله�ض�

.∞éضعة  ليTأ’

.........................................
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.á°ü≤∏d ÉÑ°SÉæe ÉfGƒæY »©°V .1¢S

:á≤HÉ°ùdG á°ü≤dG øe »éàæà°SG .2¢S

:Ö«∏ëdG äÉéàæe

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

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

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

.á`æÑ∏dG áYÉæ°U

..............................................................
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.á°SQóªdG ≈dEG ÜÉgòdG

 äGò`̀«`̀ª`̀∏`̀à`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e »`̀`̀a å`̀ë`̀Ñ`̀J

 Qƒ£ØdG áÑLh ∫hÉæJ ø∏ª¡j »JÓdG

.á°SQóªdG ≈dEG ÜÉgòdG πÑb
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  ن�صــ�ط
bوuمي نØ�ض∂:

 ?Ωليو� ∫Óات¬ خéو�ب من �لحليب �أو منتcة �أKÓK ل تتناولينg   
لي مقد�ر ما تتناولين aي �لéدو∫ �لذ… �أمام∂: uéضS   

 Ωليو�
ما ” تناول¬

cوب حلي`ب
�ل`مقد�ر

cوب لÑ`ن
�ل`مقد�ر

ملعقة ÑL`نة
�ل`مقد�ر

ملعقة لÑ`نة
�ل`مقد�ر

ملعقة b�ض`طة
�ل`مقد�ر

cوب زب``اد…
�ل`مقد�ر

�ل�ضâÑ�لéمعة�لîمي�¢�’أربعاA�لKÓãاK’�Aنين�’أحد                         

اأ�ْصَرِتَي الَعِزيَزَة
aو�ز: نورة gل تعلمين ماP� حدç لõميلي üYضاa Ωي �لمدرSضة?

نورة: ’, ماP� حدç ل¬?
.≈Øل≈ �لم�ضE� ل pضة وُنقSلمدر� Aناa يa ¬Ñلع AناKدم¬ �أb âÑضيUُو�ز: �أa

نورة: ماb �Pا∫ ل¬ �لطÑيب?
aو�ز: bا∫: �Eن¬ مüضاب به�ضاTضة �لع¶اΩ ’أن¬ ’ j�ضرب �لحليب.

نورة: ما aائدة Tضرب �لحليب?
aو�ز: jحتوY iل≈ �لكال�ضيوΩ �لمØيد للع¶اΩ, وjمكن∂ �’ÓWع Yل≈ cتاب LرYة وYي.

نور√: معلومة مØيدة �أTضكر∑ Yليها .
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شكل (٥)

 cوب حليب.

 ملعقتان Uضغيرتان من م�ضحو¥ �لكاcاو.

 ملعقتان Ñcيرتان من �لع�ضل.

îjُل§ م�ضحو¥ �لكاcاو م™ bليل من �لحليب.

jُغل≈ �لحليب وjُ†ضا± �Eلي¬ خلي§ �لكاcاو, وjُقلsب Lيد� حت≈ jغلي. 

S Ωضاخنا. sقدjُو ∑ sحرjُلي¬ �لع�ضل, وE� ±ضا†jُوب وc يa tضبüjُ

المق�دير:

الطريقة

1

2



حليب ب�لك�ك�و

اأ�صن�ف من الحليـب

aي حا∫ YدΩ توaر �لع�ضل ماP� نØعل?

قلsب Lيد� حت≈ jغلي. 

S Ωضاخنا. sقدjُو ∑ sحرjُي¬ �لع�ضل, و



7٩

شكل (٥)

نüض∞ cوب من رbائ≤ �لقمí (�لقرUضان), �أو رbائ≤ 

�لذرة (cورن aليك�¢).

cوب من �لحليب.

ملعقة من �لع�ضل. 

 jُ†ضا± �لع�ضل �Eل≈ �لحليب للتحلية.

 ُتو�ض™ �لرbائ≤ aي Y ≥ÑWمي≤. 

.Ωقّدjُو ,¬bوa لحليب� tضبüjُ 

المق�دير:

الطريقة
1

2



حليب مع رق�ئق الحبوب

تحتو… �لنîالة Yل≈ ن�ضÑة Yالية من �لØيتامينات و�لمعادن �لمهمة; 

 ,Ωو�لع¶ا �’أSضنان  و�لدΩ وcذل∂  �ل�ضعر  �’Eن�ضان, aهي تقو…  لüضحة 

وتØيد �’أليا± �لتي تحتوjها �لنîالة aي معالéة �’Eم�ضا∑ ’حتو�ئها 

Yل≈ �أليا± �ل�ضيليلوز.



٨٠

 1 ن�صــ�ط
د مم� ي�أتي الة اأمور تودين توفر� عند اختي�ر �صنف جيد  حد

من رق�ئق الذرة:

Wعم �لرbائ≤ لذjذ.

’ تحتو… �لرbائ≤ Yل≈ مو�ّد حاa¶ة.

.èذ� �لمنتg ل منcوبة تاأÑضيات محüîضT

�أن تكون �لرbائ≤ aي ÑYو�ت Uضغيرة �لحéم Uضالحة لSÓضتعما∫ مرة و�حدة.

بد�خل �لعÑوة gدjة مéانية.

اأ.
ب.
جـ.

د.
ـ.

أ.
ب.
جـ.
د.
هـ.

اأ�ْصَرِتَي الَعِزيَزَة

SضاYد… �بنت∂ aي �بتكار Uضن∞ من �لحليب jقدΩ بطرjقة LاPبة لطØل ’ jرZب 

ب�ضرب �لحليب?



٨1

        تطبيق�ت ع�مة

1

2

 :ب م� ين��صبه من العمود اأ ِلي من العمود   �صِ

عللـي ملـ� ي�أتـي:

(ب)(أ)
jُوDخذ �◊ليب من

∞`ØّéŸ� لي`ب◊�

jُ`مكن تقدË �◊لي`ب

ُتعت`È �لّلÑ`نة و�÷Ñ`نة

من منتé`ات �◊لي`ب.

.√ÒîÑوت ¬ØيØŒ ” ضائلS حليب

�لÑقرة - �ل�ضاة - �لناbة.

Sضاخنا �أو بارد�.

حليب Wازج  ⁄ تنت¬ مدة UضÓحيت¬.

 jُحّر∑ �◊لي`ب باŸلع`قة Yن`د Zلي¬. 

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

 jُحß`Ø �◊لي`ب �ØّéŸ`∞ بعي`د�Y kن �لرW`وبة. 

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

اأ

ب



٨٢

......  ......          ......  ......   ...... SضلÑ`ي

 ......  ......   ......  íي`Ñb

Sضرj™ �لغ`†ضب      ......   ......  ......

ن`ه`ار ......   ......

Wوj`ل ......   ......         ...... 

Uضغ`ي`ر ......         ......   ......

.ÊضناSامي و�أ¶Y …uوbا; ’أv jوم`ي` ........... �أTضرُب

1

2

4



......
كلمة  منه�  املربع�ت، وكوين  االآتية، م اجمعـي حروف  الكلم�ت  اأصداد  اكتبي 

صعيه� يف الفرا لتكتمل اجلملة يف امل�صتطيل:

اأعيد اأجزاء ال�صورة الن�ق�صة بكت�بة رقمه� يف مك�نه� ال�صحي لتكت�صفي منتج 
احلليب الذ  ت�صنعه اأمي يف الق�صة ال�ص�بقة:



4



٨٣

j�ضاYد �لكال�ضيوΩ ‘ �◊ليب Yل≈ تقوjة Y¶امنا.

تØيد �لÑكjÎا �ŸوLودة ‘ �للÍ �لõباد… ‘ معا÷ة بع†¢ �’�ضطر�بات �Ÿعوjة.

jتوaر aيتامÚ (�أ) ‘ �◊ليب ومنتéات¬ و�لذ… jعمل Yل≈ رa™ مناYة �÷�ضم �ضد �’أمر��¢.

اقرئي اجُلَمل االآتية، م ا�صتخل�صي ال�صبب والنتيجة ودوين اج�بتك: 

اأ
ب

جـ

اأ

ب

جـ

:املجموع�ت الثال حدصعي كل نوع يف افي االأطعمة االآتية و صن� 

النتيجةال�صبب

منتج�ت احلليبخ�صراواتفواكه
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الوحدة الث�نية ع�صر
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ترشيد 
االستهالك

داخل املنزل

خارج املنزل

اأن ُتعِدد م�شادر المياه ال�شالحة لل�شرب .

اأن ُتعلِّل اأهمية التر�شيد في ا�شتهالك المياه.

ب المياه في المنزل. اأن  َت�ْشَتنِبط بع�ض الأ�شباب الم�ؤدية اإلى ت�شرُّ

اأن  ُتَميز بين �شل�كيات هدر الماء داخل المنزل وخارجه.

اأن  َتْقترح حل�ل فعالة لمعالجة م�شكلة اإ�شراف الماء في المجتمع.

أهداف الوحدة

تر�صيد ا�صتهالك
 الم�ء

ُيتوقع من المتعلمة في نه�ية الوحدة:
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المفاهيم
الرئي�سة

   التر�شيد.
   الهدر.

ں  ]ں  ت����ع����ال����ى:  ق������ال 
 Zہ ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

]الأنبياء: 30[.
الحيـــاة على  اأ�سـا�س  الماء هـو 
كـــوكب الأر�س، حيــث تحتــــاج 
اإليه جميع الكائنات الحية بال 
ا�ستثناء، وبدونه ل توجد حياة 

لالإن�سان والحيوان والنبات. 

تر�سيد ا�ستهالك الماء تر�سيد 
اال�ستهالك

من   ٪70 حوالي  على  الإن�شان  ج�شم  يحتوي 
الماء، اأي ما يعادل ثلَثْي ج�شم الإن�شان.

ن�ســاط )1(  

ن�ســاط )2(  
في، م�شتعينة بمعلومات اأحد كبار ال�شن في اأ�شرتك؛ جدك  �شِ

اأو جدتك؛ كيف كان النا�س يح�شلون على الماء قديما؟

غير  والماء  لل�شرب  ال�شالح  الماء  بين  اأقارن 
ال�شالح لل�شرب، من حيث الم�شدر والفائدة.

اأهم  تبذل حكومتنا الر�شيدة الغالَي والنفي�س من اأجل توفير المياه ال�شالحة لل�شرب، واأحد 
جميعا  فاإننا  لذلك  المائية(،  الموارد  من  م�شتدامة  ا�شتفادة  )�شمان  الإ�شتراتيجية  اأهدافها 
م�شوؤولون عن تر�شيد ا�شتهالك الماء، امتثال لأمر الر�شول § في حديث عبداهلل بن عمرو 
رف، فقال: اأفي الو�شوِء  اأُ، فقال: ما هذا ال�شَّ  قال: »اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ ب�شعد وهو يتو�شَّ

اإ�شراٌف، قال: نعم، واإن كنَت على نهٍر جاٍر« ]�شنن ابن ماجة، 3٢٩٢[.

االختالفاالختالف الت�سابه
......................................

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

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

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

الماء غير ال�شالح لل�شربالماء ال�شالح  لل�شرب
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) اأ�شØل ال�ش�رI التي تدل Yلى تر�شيد ا�شتهالك الماء: Vشعي Yالمة (

.Ωال�شتحما

تن¶ي∞ الØ�اك`ه والî�شراوات. 

تن¶ي∞ الأ�شنان.

Uشندو¥ ال£رد.

اأوال: طرائق تر�صيد ا�صتهالك الم�ء 
داخل المنزل

لتر�شيد  ال�Wني   èامfالبر يهدف 
ا�شتهالك المياه }b£رzI لزيادI وYي المجتمع في 
جميع اأfحاء المملكة ح�ل اأهمية تر�شيد ا�شتهالك 
المياه, وتقديº الحل�ل الممكنة لتقليل ال�شتهالك 
لتر  200 اإلى  المياه  من  الØرد  ا�شتهالك  وخØ�ض 

لتحقي≤   ºحا�ش اأمر  وه�   ,2030  ΩاY بحل�ل  ي�ميا 
الRدهار الbت�شاد… للمملكة Yلى المدi ال£�يل. 
و للمزيد من المعل�مات ح�ل برfامb è£رI يمكن∂ 

ال�KاFقية   Ωالأفال  Iم�شاهد
Yلى الرابط الBتي:

qatra 1 l-1.indd   1 07/05/2019   1:13 PM



88

من اإ�شهامات وRارI البيÄة والمياه والزراYة اإYداد حمالت التر�شيد ال�Wنية بهدف رفع ال�Yي 
 ≥Wا¥ المنا£f ها فيY�bيه المملكة من وfل ما تعاX لى المياه فيY ي ح�ل اأهمية المحاف¶ةYالجتما
الجافة وال�شحيحة للمياه والأم£ار, من خالل تن¶يº معرVض داºF للت�Yية والتر�شيد ومعرVض لمبيعات 

اأدوات التر�شيد, ومعرVض متنقل للم�شاركة في المنا�شبات ال�Wنية والإbليمية والعالمية. 
الم�bع  الدخ�ل Yلى  يمكن∂  الجه�د  المعل�مات ح�ل هòه  المزيد من  وللح�ش�ل Yلى 

الر�شمي  لل�RارY Iلى الرابط الBتي:

  ن�صــ�ط
لي بين الأداI ومكان تركيبها في الجدول الBتي: Uشِ

Iمكان تركيبهاالأدا

 Ωداîوا�شت التر�شيد  Yبر  الماFية  لãرواتنا  الأمãل  ال�شتãمار  Yلى  }�شنعمل  بيÄية:  ا�شتدامة  fحق≤ 
الماء,  ا�شتهالك  بتر�شيد  الروؤية  تحقي≤  في  ل�Wن∂  f�Yا  فك�fي   .zIوالمتجدد المعالجة  المياه 
هي  qشالح الت�شربات المنزلية, ووجUة باإYزان والم�شارîد تمديدات الماء وال واWلبي من والدي∂ تØقُّ

الن�شيحة داFما لمن ØZل Yن هòه الãروI ال¨الية, واأخ£اأ في ا�شتعمالها.
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 4 ن�صــ�ط
- ماPا �شيحدç اإن اأهدرfا الماء ي�ميا?

   اإPا اأردت اأن تعر‘ النتيجة فاتبعي اÿ£�ات الBتية:
   اŒهي مربعÚ �شرbا - ºK مربعا �شمال.

   ºK اŒهي 3 مربعات Zربا - ºK مربعÚ �شمال.
   ºK اŒهي مربعÚ �شرbا - ºK مربعا جن�با.

   ºK اŒهي مربعا �شرbا - ºK مربعا �شمال.

∫Éª°T

ÜƒæL

¥ô°TÜôZ

البداية



٩٠

الحلالم�صكلة

اقترحي اأكبر قدر ممكن من الحلول لمـع�لجة م�صكلة اال�صراف في الم�ء  ب�ل�صور االآتية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ني�: طرائق تر�صيد ا�صتهالك الم�ء خ�ر المنزل

ل تعلمين
 Çار�W ∞هات ºbاأن ر

المملكة  ف̀`ي  ال̀`م̀`ي̀`اه 

ه�(939) وتقدΩ من 

̀`ه م`̀`ج`̀`م`̀`�Y`̀`ة  `̀ ̀`̀`الل` خ`

الîدمات  كبيرI من 

ال�شرورية في مجال 

اإU`````ش`````الح الأY````£````ال 

من  الكãير  وZ̀`ي̀`ره̀`ا 

.iدمات الأخرîال



٩١

  ن�صــ�ط

ل∂  المنا�شبة  المهمة  باختيار  المجم�Yة  في  Rميالت∂  مع  تعاوfي 

(كاتبة - bارFة - من¶مة للمهاΩ - مديرI وb - âbاFدI) لتنØيò الBتي:

المربعات  اأح̀`رف  جمع   ºK المقابلة,  المربعات  في  الBتية  ال�ش�ر  اأ�شماء  كتابة 

الم¶للة ح�شÖ ت�شل�شل الأرbاΩ, واإكمال �شعار البرfامè, هل تعرفين اإلΩَ يرمز 

هòا ال�شعار?

اإVشافة ال�ش�رI المنا�شبة لل�شعار وتعليقه في فناء المدر�شة.

اأ

ب

...........................................................الحياI في 

12

112

314



٩٢

 ن�صــ�ط

دخلâِ دورI المياه في المدر�شة, فراأيâِ ال�شنب�ر مØت�حا والماء ينزل 

fي اbتراحات∂  qا المن¶ر, دوòبال£بع له âِتاألم ,IدFدون فا Iمنه ب¨زار

لمعالجة هòه الم�شكلة م�شتعينة بالمن¶º التî£ي£ي الBتي:

الحلخ£�ات الحلالم�شكلة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٩٣

تطبيق�ت ع�مة
 غ الت�صرف  اأم�م   × وعالمة   ال�صحي الت�صرف  اأم�م     عالمة  صعي 

ال�صحي مع التعليل:
1

ا�شتîداΩ ك�ب من املاء ل¨�شل الأ�شنان.

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

 .Ωداîت�حا بعد ال�شتØترك ال�شنب�ر م

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

وVشع ال£�ب ‘ Uشندو¥ Wرد املرحاVض.

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

Z�شل فناء املنزل باملاء ا÷ار… ي�مي`ا.

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

ا�شتîداΩ جهاR اأت�ماتي∂ لإØbال الداFرI الكهرباFية Yند ملء اÿزان.

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

ا�شتîداΩ الليZ ‘ q�شل ال�شيارات.
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