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رئيس قسم التكنولوجيا

أ .عـــصـــــــام مـــحـــمـــــــد ســلــيــمـــــان
فريق العمل

حـــــــــنـــــــــان مــــــحــــــمــــــد عــــلــــى
الـــــســـــعـــــيـــــد الـــــســـــيـــــد حــــامــــد
هــــــــــــــدى ســـيـــــــــــد أحـــــــمـــــــــــد
عــــــــــــا مـــــــحـــــــمـــــــد عــــــــــــادل
مـــــــــروة صـــــابـــــر عــــبــــد الـــنـــاصـــر
هــــــــبــــــــه مـــــــحـــــــمـــــــد رضــــــــا

مـقـدمـة
تم إعداد هذا الدليل ليعني معلمى االقتصاد املنزىل ىف املرحلة االبتدائية عىل تحقيق فاعلية التعلم ،
وليكون مرشدًا لهم ىف كيفية إعداد الدروس واختيار وتنفيذ األنشطة املناسبة لها.
ويبدأ الدليل بتوضيح األهداف العامة لنشاط االقتصاد املنزىل ىف املرحلة االبتدائية.
هذا وقد تم تضمني الدليل مناذج لألنشطة املقررة لكل صف من صفوف املرحلة (من الصف األول
إىل السادس االبتداىئ)؛ بحيث تكون اسرتشادية ميكن القياس عليها ىف تنفيذ باقى األنشطة التى مل يرد
ذكرها ىف هذا الدليل ؛ و التى يجب فيها مراعاة احتياطات السامة و األمان ،و االستعانة باملعلمة ىف عمل
بعض خطواتها؛ و كذلك اإلمكانات املتاحة و ظروف البيئة املدرسية ،وقد تم مراعاة التنوع ىف استخدام
اسرتاتيجيات التدريس والتى تعتمد بصفة أساسية عىل التعلم النشط  ،عىل أن تراعى الفروق الفردية بني
املتعلمني ورضورة العمل ىف مجموعات حتى يتحقق الهدف من النشاط  ،وللمعلم الحق ىف تغيري وتنويع
األنشطة مبا يناسب مستوى املتعلمني وظروف البيئة واإلمكانيات املتاحة.

ويتضمن كل صف دراىس اآلىت:ـ
» مقدمة الوحدة وأهدافها وما تتضمنه من دروس.
» يبدأ الدرس بتوضيح ( زمن التنفيذ ـ املكان ـ الوسائل التعليمية ـ األدوات والخامات املستخدمة
و القضايا والقيم واألخاق املتضمنة ىف الدرس ) ـ
» األهداف اإلجرائية املتوقع من املتعلم تحقيقها ىف نهاية كل درس.
» يتم عرض خطوات سري الدرس والتى تشمل عىل :
أ ـ تهيئة املتعلمني  :ويجب أن تكون التهيئة للدرس شيقة وجذابة ؛ بحيث يستنتج املتعلم منها
ما سوف يتعلمه  ،و يتدرب عليه من مهارات .
ب ـ عرض الدرس  :ويشمل عىل األنشطة التعليمية التى سيقوم بها كل من املعلم واملتعلم  ،بحيث
توضح اسرتاتيجيات وطرق التدريس املختلفة  ،ومدى فاعلية املتعلمني داخل حجرة االقتصاد
املنزىل أو الفصل الدراىس.

» ثم يتم عرض النشاط املناسب كتطبيق عىل الدرس مبا يتناسب مع مستوى املتعلمني.
» التقييم  :ينتهى به الدرس؛ حيث يتم تقييم املتعلمني من خال أساليب متنوعة مثل» طرح
األسئلة،و تقييم املنتجات التى تم تنفيذها أثناء الدرس ..... ،إلخ» لقياس مدى استيعابهم للدرس
و مستوى أدائهم.
» أنشطة إضافية  :ميكن االستعانة بها؛ويتم فيها إعطاء املتعلمني بعض التكليفات االثرائية ملراعاة
الفروق الفردية بني املتعلمني ليقوموا بالتدريب عىل ما تعلموه أثناء الدرس للتأكد من مدى
إتقانهم للمهارات املنشود تعلمها.
» االنهاء :حدد للمتعلمني األدوات والخامات الازمة للعمل الحصة القادمة.
» خامتة الوحدة  :ميكن فيها تلخيص دروس الوحدة مع املتعلمني كتغذية راجعة ملا تعلموه خال
الدروس.

األهداف اإلج رائية للصف السادس االبتداىئ لنشاط االقتصاد املنزىل.
ىف نهاية النشاط ينبغى أن يكون املتعلم قاد ًرا عىل أن :
األهداف املعرفية :
ـ يذكر معنى التخطيط وأهميته.
ـ يعدد املوارد املختلفة ىف بيئته.
ـ يذكر أدوات التفصيل والخياطة وأهميتها.
ـ يوضح مواصفات كل أداة من أدوات الخياطة.
ـ يعطى أمثلة لبعض الوجبات من بيئات مختلفة.
ـ يذكر طرق إنهاء القطعة املنفذة.
ـ يذكر بعض طرق ترشيد االستهاك داخل املنزل.
ـ يتعرف أهمية الحفاظ عىل نظافة مابسه.
ـ يعطى أمثلة لبعض العوامل التى يتوقف عليها اختيار الطعام .
ـ يعدد محتويات الصيدلية املنزلية الواجب توافرها.
ـ يعطى أمثلة ملسببات الجروح والكسور والحروق.
ـ يوضح دوره ىف اإلسعافات األولية.
األهداف املهارية :
ـ يخطط ألعامله اليومية.
ـ يستخدم أدوات التفصيل والخياطة بطريقة سليمة وآمنة.
ـ يقوم ببعض اإلصاحات للمابس ( تركيب أزرار – ثنية ذيل  0000الخ ).
ـ يبتكر ىف توظيف األزرار بطريقة جاملية ىف قطعة فنية.
ـ ينفذ بعض الوجبات املتكاملة .
ـ ينتج بعض املشغوالت البسيطة من الكروشيه.
ـ يك ّون مناذج وجبات متكاملة العنارص الغذائية.
ـ يتعاون مع زمائه ىف تنفيذ صيدلية منزلية.
ـ يؤدى بعض اإلسعافات األولية البسيطة.
األهداف الوجدانية :
ـ يقدر أهمية التخطيط والتنظيم ألعامله املختلفة.
ـ يتعاون مع زمائه أثناء تنفيذ األنشطة املختلفة.
ـ يحافظ عىل نظام ونظافة املكان أثناء تنفيذ النشاط.
ـ يقدر أهمية الحفاظ عىل مظهر مابسه.
ـ يحرص عىل تناول وجبات غذائية متكاملة .
ـ يهتم بإتقان غرز الكروشيه والخياطة اليدوية التى تعلمها.
ـ يسعد بإنتاجه للقطع واملشغوالت املختلفة.

املحتويات
املوضوع

الصفحة
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الوحدة األولى

هيا نتعلم

املقدمة

خيركم من تعلَّ م العلم وعلَّ مه  ،فبالعلم ترتقى األمم

و تتقدم؛ وتهتم هذه الوحدة بإمداد المتعلم بالمعلومات

وال ��ع ��م ��ل ع ��ل ��ى ك ��س ��ب ال ��م ��ه ��ارات ال ��ت ��ى ت ��ف ��ي ��ده ف ��ى حياته

ال ��ع ��م ��ل ��ي ��ة؛ ك ��أن ي ��ع ��رف م ��ع ��ن ��ى ال ��ت ��خ ��ط ��ي ��ط و أه ��م ��ي ��ت ��ه فى
التخطيط ألعماله و الوعى بالموارد المختلفة فى بيئته
و كذلك إنتاج بعض المشغوالت البسيطة من الكروشيه

ويتعرف أهمية المحافظة على مظهره.

دروس الوحدة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

التخطيط و أهميته.
الكروشيه.
تنفيذ مشروعات من الكروشية.
موارد األسرة و ترشيد االستهالك.
أدوات التفصيل واخلياطة .
تركي��ب (األزرار  .الكبس��ون .
الكبش)
إنه��اء القط��ع املنف��ذة (الثني��ة
البسيطة بغرزة اللفق( الكفافة)
و غرزة املاكينة اليدوية(النباته).

أهداف الوحدة
فى نهاية هذه الوحدة ينبغى أن يكون المتعلم قادراً على أن:
يذكر معنى التخطيط وأهميته .
ينتج بعض المشغوالت البسيطة من الكروشيه.
يتعاون مع زمالئه أثناء العمل.

االقتصاد المنزلى  -الصف السادس البتداىئ
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التخطيط وأهميته

األهداف اإلجرائية :

بعد االنتهاء من هذا الدرس يتوقع من كل
متعلم يكون قادرا ً على أن:
•يذكر مفهوم التخطيط.،
•يشرح فائدة التخطيط بالنسبة للفرد
(توفير الوقت واجلهد واملال).
•يقارن بني املواقف التى يتم التخطيط
لها ومواقف أخرى لم يخطط لها.
•يفسر العالقة بني التخطيط والتنظيم
وحتقيق األهداف.
•يخطط ألعماله اليومية.

خطوات سير الدرس:

االزمن:حصتان
املكان :حجرة االقتصاد املنزلى أو الفصل الدراسى.
الوسائل التعليمية :صور لبعض األعمال التى يقوم بها
املتعلم فى املنزل.
القضايا املتضمنة :املهارات احلياتية  -حسن استخدام
املوارد وتنميتها
القيم واألخالق  :الوقت  -العمل اجلماعى

تهيئة المتعلمين:
تسأل املعلمة املتعلمني عن األعمال اليومية التى يقوموا بها منذ االستيقاظ وحتى الذهاب للنوم،
ثم تسألهم هل يكفى الوقت للقيام بكل تلك األعمال يوم ًيا ،وتتلقى إجاباتهم ،ثم تستنتج معهم أن
التخطيط والتنظيم يساعدان على أداء األعمال اليومية وهو عنوان درس اليوم وتدونه عل السبورة .

عرض الدرس:
تناقش املعلمة املتعلمني تعريف التخطيط وأهميته وكيف أن التخطيط يساعد الفرد على تأدية
األعمال بدقة وسهولة مع تالفى األخطاء وتوفير الوقت واجلهد؛ وتتوصل املعلمة مع املتعلمني إلى أهمية
تنظيم الوقت  ،فاليوم  24ساعة منها  8ساعات نوم ؛ وميكن تنظيم باقى الوقت لألعمال املطلوبة فى أقل
وقت وأقل مجهود  ،كما ميكن زيادة مقدرة الفرد على العمل من خالل أخذ فترات من الراحة أو النوم حتى ال
يشعر بالتعب ويؤثر ذلك على درجة إتقان العمل  ،كما ميكن استغالل وقت الفراغ فى تنمية ما يحب الفرد
من مهارات وممارسة الهوايات.
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التخطيط والتنظيم ألداء بعض االعمال اليومية :
توضح املعلمة للمتعلمني أنه ميكن تطبيق التخطيط على املذاكرة ومراجعة الدروس وعمل الواجبات
 ،وتستمع إلى أهم املشكالت التى تواجههم فى استذكار الدروس عند العودة للمنزل بعد اليوم الدراسى .
مع مراعاة األمور اآلتية � :
 .1قم بتحديد جميع املهام املطلوبة منك.
 .2حدد كل األوقات املتاحة لك.
 .3قم بعمل جدول كما تعلمت مع مراعاة املوضوعات التى حتتاج وقتا ً أكثر أو أقل.
 .4حافظ على نظافة ونظام املكان الذى تستذكر فيه دروسك حتى تستطيع التركيز.
 .5اقرأ الدرس قراءة سريعة مع التركيز ثم حدد النقاط األساسية.
 .6ذاكر الدرس جي ًدا وحاول أن تفهم كل شئ فيه.
 .7راجع الدرس جي ًدا وركز على األجزاء الصعبة  ،وميكن تكرار املراجعة أكثر من مرة حتى تثبت
املعلومة.
 .8استخدم أكثر من حاسة أثناء املذاكرة مثل القراءة والكتابة والتحدث بصوت مسموع.
 .9خذ قسطا ً من الراحة بعد كل ساعتني ال تزيد عن  10إلى  15دقيقة على أن تقوم فيهما مبمارسة
أى نشاط.
 .10ابتعد عن السهر ليالً لفترات طويلة ومن مبكرًا ؛ حتى ميكن استيعاب الدروس فى اليوم التالى.
 .11حافظ على صحتك بتناول الغذاء السليم ،وممارسة الرياضة اليومية بانتظام ،وال تهمل وجبة
اإلفطار.

النشاط  :عمل جدول لتوزيع األعمال اليومية
خطوات سير النشاط :
عرض النشاط :
تعرض املعلمة على املتعلمني صورًا توضح بعض األعمال اليومية التى ميكن القيام بها  ،وتطلب
منهم توزيع األعمال اليومية فى جدول كاآلتى :
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جدول لتوزيع األعمال اليومية
األعمال اليومية املطلوب تنفيذها

الوقت
من

إلى

تناقش املعلمة املتعلمني فى اجلداول اخلاصة بهم وتختار األفضل وتعززه  ،ثم تستعرض نقاط الضعف
فى اجلداول األخرى.

التقييم:
• قم بوضع خطة لقضاء العطلة األسبوعية.
• قم بوضع خطة لالنتهاء من قراءة كتاب معني.

أنشطة إضافية:
•

وضع خطة لتنظيم وقتك بعد انتهاء اليوم الدراسى.

•

تطبيق التخطيط عمل ًيا لشراء هدية معينة.
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2

الكروشيه

ت��دور محاور ه��ذا ال���درس ح��ول أشغال
الكروشيه من حيث :لف اخليط واإلمساك باإلبرة
وغرزة البداية وبداية السطر الثاني  ،وبعض الغرز
البسيطة .
األهداف اإلجرائية :

بعد االنتهاء من هذا الدرس يتوقع من كل
متعلم أن يكون قادرا ً على أن:
•يذكر االستخدامات اخملتلفة للكروشيه.
•يحدد األنواع اخملتلفة من اخليوط التي
تستخدم في تنفيذ الكروشيه .
•يختار اإلبر املناسبة لكل نوع من اخليوط
املعروضة أمامه.
•ينفذ لف اخليط بعناية.
• ميسك اإلبرة بالطريقة الصحيحة.
•يتقن عمل غزة السلسلة .

خطوات سير الدرس:

الزمن :حصتان
املكان  :حجرة االقتصاد املنزلي أو الفصل الدراسى.
اخلامات  :خيوط ( قطن – صوف – حرير )
األدوات  :إبر كروشيه مقاسات مختلفة.
الوسائل التعليمية :منتجات من الكروشيه  -لوحة
مكبرة لطريقة إمساك اإلبرة– لوحات لشرح
خطوات عمل غرزة السلسلة .
القضايا املتضمنة :املهارات احلياتية  -حسن استخدام
األدوات و املواد .
القيم واألخالق  :اتقان العمل  -التعاون مع الزمالء

تهيئة المتعلمين:
تعرض املعلمة على املتعلمني بعض املشغوالت من الكروشيه وتدون العنوان على السبورة

عرض الدرس
تبدأ املعلمة الدرس بأن تعرض على املتعلمني بعض القطع املشغولة
بغرز الكروشيه الستثارة اهتمامهم ثم تخبرهم أن هذه القطعة
الفنية هى عبارة عن خيط واحد طويل ؛ مت نسجه على هذا الشكل ،وأن
غرز الكروشيه ما هي إال مجموعة من الغرز املتجاورة بأسلوب معني

؛

تعطينا في النهاية هذا املنظر اجلميل وتلك القطع لها الكثير من
الفوائد واالستخدامات  .واآلن كيف تنفذ هذه املهارة؟
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لقد مت استخدام ابرة من نوع خاص؛ ثم تعرض املعلمة على
املتعلمني اإلبرة ،وتذكر أنها تساعدنا لنصل إلى تلك النتيجة وكلما
تدربت أكثر وصلت إلى اجلودة وجمال املنتج وهناك أحجام مختلفة
لإلبر لتتناسب مع اخليط املستخدم .

نشاط ( )1لف الخيط

خطوات سير النشاط
تبدأ املعلمة بعرض بعض أنواع من اخليوط على املتعلمني
وتتركها للتداول بني أيديهم لكي يتعرفوا باملشاهدة واللمس
الفروق بني اخليوط اخملتلفة  ،ثم تطلب من املتعلمني أن يصنفوا
املعروضات أمامهم ويضعوا كل نوع أمام املنتج املصنوع منه .
تُقسم املعلمة الفصل إلى مجموعات عمل ثم توزع اخلامات
على كل مجموعة؛ وتقوم بأداء البيان العملي بالتبادل مع
املتعلمني

عرض النشاط:
«

«تعرض املعلمة طريقة لف اخليط على أن يتابع املتعلمون
أداءها باملالحظة والتقليد.

«

«يؤخذ طرف اخليط املراد لفه حول السبابه واإلبهام على
هيئة رقم  8عدة مرات .

«

«يسحب من على األصابع بعناية ويثنى على السبابة .

«

«يعاد اللف فوقه عدة مرات ثم يسحب مرة أخرى ويعاد
ويلف وهكذا مع تغيير اجتاه اللف بني احلني واآلخر حتى
تتكون كرة من اخليط مع مالحظة عدم شد اخليط حتى
ال يفقد شكله الطبيعى خصوصا الصوف منه.

«

«تتأكد املعلمة من أن املتعلمني قاموا بلف اخليوط التى
بحوزتهم دون تعثر.

« «

نشاط ()2غرزة السلسلة :
خطوات سير النشاط
تقسم املعلمة الفصل إلى مجموعات ثم تقوم بأداء البيان
العملى مع املتعلمني.
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عرض النشاط :
«

«متسك املعلمة باإلبرة وتعرضها على املتعلمني كى
يتفحصوا تكوينها ثم تبدأ فى تعليمهم كيفية اإلمساك
بها ؛ فهي متسك باليد اليمنى كطريقة امساكنا بالقلم
ويكون التحكم فيها باإلصبعني السبابة واإلبهام عن طريق اجلزء املبطط املوجود بها .

«

«تالحظ املتعلمني وتساعدهم على مسك اإلبرة بالطريقة السليمة .

«

«تعرض املعلمة كيفية عمل غرزة البداية وكيفية
اإلمساك باخليط .

«

«ميرر اخليط بني السبابة واإلبهام  ،ومتسك اإلبرة باليد
اليمنى مثل القلم.

«

«تثبت غرزه معقودة على اإلبرة مع مراعاة عدم شد
اخليط ليسمح بليونة الشغل وهى تنفذ كالعروة .

«

«يلف اخليط حول اإلبرة ثم يسحب من داخل العروة
األولى فتتكون غرزة سلسلة واحدة وتتكرر هذه
العملية للحصول على الطول املطلوب و تعطى
املعلمة الفرصة للمتعلمني لتنفيذ الغرزة وتشرف
عليهم للتأكد من اإلمساك باإلبرة بالطريقة
الصحيحة وتنفيذ الغرزة بسالسة.

التقييم:


«تطلب املعلمة من املتعلمني اختيار نوع اخليط املناسب لإلبر املعروضة أمامهم.



«من خالل مالحظة أداء املتعلمني خالل مراحل العمل ومدى إتقانهم لعمل البداية مع مسك اإلبرة
واخليط بالطريقة السليمة.

أنشطة إضافية:


«التدريب على لف كرات اخليط.



«تنفيذ عينات لغرزة السلسلة ووضعها فى كراسة النشاط.
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تابع الكروشية:
الغرزة البسيطة (غرزة الحشو).
األهداف اإلجرائية :

بعد االنتهاء من هذا الدرس يتوقع من كل
متعلم أن يكون قادرا ً على أن:
• ُميسك باإلبرة بطريقة صحيحة.
•ينفذ الغرزة البسيطة بطريقة صحيحة.
•ينتج قطعة نافعة بسيطة باستخدام
غرزة السلسة والغرزة البسيطة.
•يفاخر مبا ينتجه من مشغوالت.

خطوات سير الدرس:
تهيئة المتعلمين:
تبدأ املعلمة ال��درس باستعراض ما مت
تنفيذه من عينات لغرزة السلسلة مع املتعلمني
وتوجههم إلى أوجه اخلطأ؛ وتثنى على اجليد من
العينات  ،ثم تعرض على املتعلمني بعض القطع
املشغولة بالغرزة البسيطة (غرزة احلشو).

الزمن :حصتان
املكان  :حجرة االقتصاد املنزلي أو الفصل الدراسى.
اخلامات  :خيوط ( قطن – صوف – حرير )
األدوات :إبر كروشيه مقاسات مختلفة.
الوسائل التعليمية :صور ملنتجات منفذة بالغرزة
البسيطة �� لوحة مكبرة لشرح خطوات عمل
الغرزة البسيطة.
القضايا املتضمنة:املهارات احلياتية - .حسن استخدام
األدوات و املوارد.
القيم واألخالق  :واحترام العمل اليدوى

عرض الدرس:

توضح املعلمة للمتعلمني أنه فى هذا الدرس؛ سنقوم بتعلم أول غرزة ميكننا من خاللها تنفيذ منتج
يعود علينا بالنفع ،والتى ميكن تنفيذها بسهولة ويسر وهى :الغرزة البسيطة أو كما يطلق عليها اسم
«غرزه احلشو» .

نشاط ( )1الغرزة البسيطة (غرزة الحشو) :
خطوات سير النشاط:
عرض النشاط :
«

«تبدأ املعلمة بأداء البيان العملى للغرزة البسيطة
بالتبادل مع املتعلمني :

.1يُشغل العدد املطلوب من غرزة السلسلة كبداية .
.2تُغرز اإلبرة في منتصف الغرزة الثانية بالنسبة لإلبرة .
.3يُلف اخليط ثم يُسحب من داخل العروة .
.4أصبح لديك عروتان على اإلبرة .
.5يُلف اخليط على اإلبرة ثم يُسحب من داخل العروتني.
.6كرر حتى نهاية العدد املطلوب .
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«أعط الفرصة للمتعلمني لتنفيذ الغرزة مع اإلشراف عليهم للتأكد من إمساك اإلبرة بالطريقة

«

الصحيحة وتنفيذ الغرزة بسالسة.

نشاط(  :)2تنفيذ كوفية :
خطوات سير النشاط :
الخامات المستخدمة:
عدد  3شلة صوف أحمر وأبيض وأسود � إبر كروشيه
مناسبة لسمك اخليط � إبرة سراجة.

عرض النشاط :

تقوم املعلمة بتقسيم الفصل إلى مجموعات
وتقوم كل مجموعة بعمل عدد من السالسل من لون
معني حسب عدد املتعلمني فى الفصل.

طريقة العمل:

 .1نقوم بعمل سالسل طويلة باللون األحمر
بالطول املرغوب للكوفية كل سلسلة على
حدة.
 .2نكرر اخلطوة السابقة باللون األبيض بالطول
املرغوب للكوفية كل سلسلة على حدة.
 .3نكرر اخلطوة السابقة باللون األسود بالطول
املرغوب للكوفية كل سلسلة على حدة.
 .4نثبت كل مجموعة سالسل من نفس اللون
بجانب بعضها كل  10سم.
 .5ميكننا تثبيت الثالث مجموعات م ًعا بترتيب
علم مصر ،و بذلك نحصل على كوفية على

التقييم:

شكل علم مصر.



«اذكرى اخلامات املستخدمة لعمل كوفية؟



«تقييم املتعلمني من خالل :مالحظة أدائهم فى مراحل العمل ،ومدى الدقة فى التنفيذ ،وإتباع
التعليمات بدقة ،وتقييم كل منتج على حدة.

أنشطة إضافية:


«تنفيذ عينات للغرزة البسيطة ،وتثبيتها فى كراسة النشاط.



«تطلب املعلمة من املتعلمني ابتكار أشكال أخرى للكوفية .
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تابع الكروشية
(غرزة النصف عمود) و(غرزة العمودبلفة)
األهداف اإلجرائية :

بعد االنتهاء من هذا الدرس يتوقع من كل
متعلم يكون قادرا ً على أن:
•ميسك إب��رة الكروشيه بالطريقة
الصحيحة.
•ينفذ بعض غرز الكروشيه.
•يوضح الفرق بني غرزة النصف عمود
وغرزة العمود بلفة.
•يشرح طريقة إنهاء الشغل.
•يفاخر مبا ينتجه من مشغوالت.

خطوات سير الدرس:
تهيئة المتعلمين:
تبدأ املعلمة ال��درس مبتابعة ما مت تنفيذه
من عينات ومنتجات مع املتعلمني مع توجيههم
التوجيه املناسب ،ثم تعرض عليهم بعض القطع
املشغولة بالغرز اجلديدة التى سوف يتم تنفيذها.
وتستنتج منهم عنوان الدرس وتدونه على
السبورة

الزمن :حصتان
املكان :الفصل أو حجرة االقتصاد املنزلي .
اخلامات:خيوط ( قطن – صوف – حرير )
األدوات :إبر كروشيه مقاسات مختلفة.
الوسائل التعليمية :منتجات من الكروشيه – لوحات
لشرح خطوات عمل غرز النصف عمود والعمود
بلفة.
القضايا املتضمنة •:مهارات حياتية -.حسن استخدام
األدوات.
القيم واألخالق  :احترام العمل اليدوى

عرض الدرس:

توضح املعلمة أن فى هذا الدرس سنقوم بتعلم غرزتني جديدتني نشاهدهما كثيرًا فى املنتجات املصنوعة
من الكروشيه  ،وتتميزان بجمال املظهر واإلنتاج السريع  ،ويختلف شكل الغرزتني تب ًعا لطول الغرزة .وهما
غرزة النصف عمود وغرزة العمود بلفة.

نشاط ( )1غرزة النصف عمود:
خطوات سير النشاط :

«««تقوم«املعلمة«بأداء«البيان«العميل«لغرزة«النصف«عمود«بالتبادل«مع«املتعلمني.

عرض النشاط:

 .1يُشغل العدد املطلوب من سلسلة البداية .
 .2يُلف اخليط ،ثم تُغرز اإلبرة فى منتصف السلسلة الثالثة من
جهة اإلبرة .
 .3يُلف اخليط مرة ثانية  ،ثم يُسحب من داخل الغرزة .
 .4أصبح لدينا ثالث غرز على اإلبرة .
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 .5يُلف اخليط مرة ثالثة ثم يُسحب من داخل الثالث غرز
فتصبح غرزة واحدة  ،ويُكرر ذلك .

«

«تُعطى املعلمة الفرصة للمتعلمني لتنفيذ الغرزة وتُشرف
عليهم للتأكد من اإلمساك باإلبرة بالطريقة الصحيحة
وتنفيذ الغرزة بسالسة.

نشاط ( )2غرزة العمود بلفة:
خطوات سير النشاط :

تقوم« املعلمة« بأداء« البيان« العميل« لغرزة« العمود« بلفة« « بالتبادل« مع«
املتعلمني«.
عرض النشاط :
 .1يُشغل العدد املطلوب من سلسلة البداية.
 .2يُلف اخليط على اإلبرة ثم تُغرز فى منتصف السلسلة الثالثة .

 .3يُلف اخليط مرة أخرى ثم يُسحب من داخل الغرزة  ،أصبح لدينا
ثالثة غرز على اإلبرة ،يُلف اخليط على اإلبرة ويُسحب من داخل
غرزتني فقط .

 .4يُلف اخليط مرة رابعة ثم يُسحب من داخل الغرزتني املتبقيتني
فتخرج الغرزة وتكرر .

«

«يتم إعطاء الفرصة للمتعلمني لتنفيذ الغرزة مع اإلشراف
عليهم للتأكد من اإلمساك باإلبرة بالطريقة الصحيحة
وتنفيذ الغرزة بسالسة .
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نشاط ( )3طريقة إنهاء الشغل :
خطوات سير النشاط :

توضح« املعلمة« طريقة« إنهاء« الشغل« بالبيان« العمىل« أمام«
املتعلمني.

عرض النشاط :

 .1يُقطع اخليط فى نهاية غرز السطر األخير على
عشرة سنتيمترات ثم يُسحب طرف اخليط
املقطوع من داخل العروة األخيرة املوجودة على
اإلبرة.
 .2يُلضم اخليط في إبرة الكنفاه كما في حالة وصل
اخليط .

 .3ادخلها من خالل عدة غرز بالتبادل كما بالشكل .

التقييم:


«عدد بعض غرز الكروشية.



«تقييم املتعلمني  :من خالل مالحظة أدائهم ملراحل العمل ،ومدى الدقة فى التنفيذ ،وإتباع التعليمات
بدقة.

أنشطة إضافية:


«تطلب املعلمة من املتعلمني تنفيذ عينات لكل من غرزة النصف عمود وغرزة العمود بلفة مقاس
كل منها  10سم × 10سم  ،وتثبيتها فى كراسة النشاط.
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تابع الكروشية
(الغرزة المنزلقة)
األهداف اإلجرائية :

بعد االنتهاء من هذا الدرس يتوقع من كل
متعلم أن يكون قادرًا على أن:
•ميسك إبرة الكروشيه بالطريقة
الصحيحة.
•ينفذ الغرزة املنزلقة
•يشرح أسباب وصل اخليط.
•يفاخر مبا ينتجه من مشغوالت.

خطوات سير الدرس :

الزمن :حصتان
املكان :الفصل أو حجرة االقتصاد املنزلي .
اخلامات :خيوط ( قطن – صوف – حرير )

تهيئة المتعلمين:

األدوات:إبر كروشيه مقاسات مختلفة.

تقوم املعلمة بتقييم ما مت تنفيذه من عينات
مع املتعلمني وتناقشهم فى الصعوبات التى
واجهوها فى شغل الكروشيه وترشدهم إلى
كيفية التغلب عليها وتنوه لعنوان الدرس وتدونه
على السبورة .

الوسائل التعليمية :منتجات من الكروشيه – لوحة
لشرح خطوات عمل الغرزة املنزلقة.
القضايا املتضمنة :مهارات حياتية  -حسن استخدام
األدوات..
القيم واألخالق  :إحترام العمل اليدوى

عرض الدرس:
توضح املعلمة أن الغرزة املنزلقة تعتبر أقصر غرزة فى الكروشية ألن ليس لها ارتفاع  ,وهى تستخدم
لغلق الدائرة أو السطر من غير زيادة  ,وميكن استخدامها للربط بني وحدات الكروشية  ,كما تستخدم أيضا
لتجميل احلواف وجعلها متساوية.

نشاط ( )1الغرزة المنزلقة:
خطوات سير النشاط :

تقوم املعلمة بأداء البيان العملي للغرزة املنزلقة بالتبادل مع
املتعلمني.

عرض النشاط :
 .1يُشغل العدد املطلوب من سلسلة البداية .
 .2تُغرز اإلبرة فى منتصف السلسلة الثانية .
 .3يُلف اخليط ثم يُسحب من داخل الغرزة وغرزة البداية م ًعا.
«

«تُعطى املعلمة الفرصة للمتعلمني لتنفيذ الغرزة مع اإلشراف
عليهم ،للتأكد من اإلمساك باإلبرة بالطريقة الصحيحة
وتنفيذ الغرزة بسالسة.
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نشاط ( )2وصل الخيط أثناء الشغل:
خطوات سير النشاط :
تقوم بأداء بيان عملي لنموذج توضيحي أمام املتعلمني .

تشرح المعلمة للمتعلمين أسباب وصل الخيط:
 .1انتهاء الشلة .
 .2تغيير اللون .
 .3وجود عقد يجب التخلص منها .

عرض النشاط :
 .1نشغل الغرزة باخليط األصلي حتى يصبح على اإلبرة عروتان .
 .2نستكمل باقي الغرزة باخليط اجلديد مع ترك مسافة من اخليط األصلى واخليط اجلديد حوالى
عشرة سنتيمتر .
 .3ن ُلضم اخليط األصلي بإبرة كنفاه ونُدخلها من خالل أربع غرز بالتبادل ثم نقطع باقى اخليط .

نشاط( )3جراب موبايل:
خطوات سير النشاط:
تقوم ب���أداء بيان عملي
لنموذج توضيحي أمام املتعلمني.

عرض النشاط :

 .1نشغل عدد من السالسل مبقاس يساوى
عرض املوبايل ،نرتفع مبقدار عدد  2سلسة
ونشغل السطر بغرزة احلشو ،وآخر السطر
في آخر غرزة نشغل عدد  2حشو حتى يتم
عمل استدارة للشغل ،ثم نكمل الشغل
على اجلهة األخرى
 .2وفى نهاية السطر نشغل في عدد  2حشو
فى آخر غرزة ،نشغل عدد  2سلسلة لعمل
ارتفاع للسطر ،ثم نشغل السطر بغرزة
احلشو بدون زيادة في األركان حتى يكون
الشغل مقوس كما فى الصور.
 .3يتم إكمال الشغل بنفس الطريقة حتى
نصل الرتفاع املوبايل ،ونتأكد أن املقاس
مضبوط ومريح للموبايل.
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 .4ميكن شغل اجلراب بغرزة العمود بدال ً من احلشو أو
شغل سطرين حشو وسطرين عمود بالتبادل ،مع
مراعاة أن ارتفاع السطر يكون عدد  3سالسل عند
استخدام غرزة العمود؛ ونشغل غرزة منزلقة فى
السطر األخير.
 .5ولغلق اجلراب ؛ ميكن عمل سلسة طويلة وتدكيكها فى
السطر األخير  ،أو عمل طول مناسب من السلسلة
فى منتصف إحدى جهتى اجلراب وتركيب زرار على
بعد مناسب فى اجلهة األخرى بعد إدخال املوبايل؛
ويجمل وجه اجلراب بوردات الكروشيه أو وردات من
قماش اجلوخ أو التطريز على الوجه بلون مخالف.

لعمل الوردات :
 .1عمل عدد  6سالسل ونغلق مبنزلقة لنكون دائرة  ،نرتفع عدد  3سالسل ثم عدد  5أعمدة داخل الدائرة
ونغلق مبنزلقة ثم تكرر اخلطوة رقم ( )2خمس مرات؛ وفى النهاية نغلق مبنزلقة ،ليتكون عندنا خمس بتالت
داخل الدائرة.

نماذج مختلفة لتجميل الموبايل

التقييم:


«ما األسباب التى تؤدى إلى وصل اخليط؟



«تقييم أعمال املتعلمني من حيث  :اجلودة والدقة فى التنفيذ.



«إبتكار أشكال أخرى من جراب املوبايل.



«إنتاج مقلمة من الكروشيه باستخدام الغرز التى مت تعلمها.

أنشطة إضافية:
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تابع الكروشية
( تكوين الدائرة )
األهداف اإلجرائية :

بعد االنتهاء من هذا الدرس يتوقع من كل
متعلم أن يكون قادرا ً على أن:
•ميسك إب��رة الكروشيه بالطريقة
الصحيحة.
•يتقن تكوين الدائرة من الكروشيه.
•يبتكر منتجات من الكروشيه.
•يتعاون مع زمالئه لتنفيذ منتج .
•يقدر العمل اليدوى .

خطوات سير الدرس:
تهيئة المتعلمين :
تطلب املعلمة من املتعلمني عمل سلسلة
من الكروشيه وبعد االنتهاء تطلب منهم أن تصبح
شكل مربع أو مستطيل أو دائرة وتتركهم يحاولون
فترة من الوقت ثم تبدأ املعلمة فى عرض الدرس
وتدوين عنوانه على السبورة .

الزمن  :حصتان
املكان  :الفصل  -حجرة االقتصاد املنزلى
اخلامات  :خيوط (قطن  -صوف  -حرير )
االدوات  :أبر كروشية مبقاسات مختلفة تب ًعا لسمك
اخليط.
الوسائل التعليمية  :منتجات من الكروشية على شكل
دائرة.
القضايا املتضمنة  :املهارات احلياتية
القيم واألخالق  :احترام العمل اليدوى  -جودة اإلنتاج

عرض الدرس :
«

«توضح املعلمة أن درس اليوم سيكون عن تكوين الدائرة من الكروشيه  ،وهى تستخدم فى العديد من
املنتجات مثل املفارش املستديرة والورود واألبليكات.

نشاط ( )1تكوين الدائرة :
خطوات سير النشاط:
يُقسم الفصل إلى مجموعات وتُوزع اخلامات عليهم ؛ ثم تقوم
املعلمة بأداء البيان العملى أمام كل مجموعة بالتبادل مع
املتعلمني .

عرض النشاط :
 .1نبدأ بعدد  5غرز سلسلة (البداية) .
 .2نغلق الدائرة بغرزة منزلقة.
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 .3نبدأ في تنفيذ غرزة احلشو مع
مراعاة عمل عدد 2غ��رزة فى
داخل غرزة حتى نهاية الدائرة .
 .4ف��ى ب��داي��ة ال��دائ��رة الثالثة
نستخدم غرزة العمود بلفة
واحدة.
 .5نكرر حتى تصل للمقاس
املطلوب.
«

«أعط الفرصة للمتعلمني لتنفيذ الغرزة
؛وأشرف عليهم للتأكد من اإلمساك
باإلبرة بالطريقة الصحيحة ،وتنفيذ
الغرزة بسالسة.

نشاط ( : )2ساعة من الكروشية
خطوات سير النشاط :
إن وجود ساعة فى املنزل من األشياء الضرورية التى
تساعدنا على تنظيم الوقت الذى يعتبر من أهم عوامل
جناح التخطيط وإجناز األعمال املطلوبة.

عرض النشاط :

 .1عمل جسم الساعة (دائرة من الكروشيه
باحلجم املطلوب ) .
 .2إع��داد وردات من الكروشيه لتجميل
الساعة .
 .3جتميع أجزاء الساعة .

17

االقتصاد المنزلى  -الصف السادس البتداىئ

المرحلة األولى :جسم الساعة

 .1عمل عدد  6سلسلة؛ وتغلق بغرزة منزلقة لعمل
دائرة.

 .2السطر األول :عمل عدد  3سالسل ثم عدد
 19عمود بلفة واحدة داخل الدائرة؛ ثم نغلقه
بغرزة منزلقة.

 .3السطر الثاني  :عمل عدد  3سالسل ثم عمودين
فوق كل عمود حتى نهاية السطر ؛ ونغلق بغرزة
منزلقة.

 .4السطر الثالث :عمل عدد  3سالسل ثم عدد
 3أعمدة فوق كل عمود فى السطر السابق
حتى نهاية السطر ،ونغلق بغرزة منزلقة.

 .5السطر الرابع :عمل عدد  3سالسل ثم عمود
ثم عمودين فوق العمود الثالث حتى نهاية
السطر ،ونغلق بغرزة منزلقة.
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 .6السطر اخلامس :عمل عدد  3سالسل ثم عمود
ثم عمود ثم العمودين فوق العمود الرابع حتى
نهاية السطر؛ ونغلق بغرزة منزلقة.
 .7يستمر العمل بهذا الشكل عدد [ثالث أعمدة
ثم الزيادة في العمود الرابع]،ونغلق بغرزة
منزلقة ،وهكذا حتى الوصول حلجم الدائرة
املطلوب .
 .8السطر األخير بالكامل يُشغل بغرزة احلشو بدون زيادة ،وذلك بلون مخالف للون جسم الساعة
ومناسب له  ،ويغلق السطر بغرزة منزلقة وميثل إطار الساعة.

المرحلة الثانية :إعداد الوردات
 .1عمل عدد  6سالسل ونغلق مبنزلقة لنكون دائرة.
 .2نرتفع عدد  3سالسل ثم عدد  5أعمدة داخل
الدائرة ونغلق مبنزلقة.
.3

تكرر اخلطوةرقم ( )2خمس مرات وفى النهاية
نغلق مبنزلقة ليتكون عندنا خمس بتالت داخل
الدائرة.

المرحلة الثالثة :تجميع أجزاء الساعة
 .1نقص شكل األرقام (  )12-6-9-3من قماش اجلوخ .
 .2نثبت األرقام فى أماكنها على جسم الساعة السابق تنفيذها .
 .3نثبت الوردات لتجميل الساعة.
 .4نقص دائرة من الكرتون ،وأخرى من اجلوخ بنفس حجم الساعة ( الدائرة الكروشيه).

ملحوظة...
يمكن االستعاضة عن األرقام بوحدات الكروشيه واألزرار دون حاجة
إلى تجميلها بالوردات ،كما فى الصور الموضحة.
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 .5نثقب ً
كال من الدائرتني الكارتون واجلوخ من
املنتصف.
 .6نثبت الدائرة اجلوخ مع الدائرة الكروشيه
وبينهما الدائرة الكارتون .
 .7نقوم بتركيب قلب الساعة من اخللف فى
منتصف الدائرة متا ًما كما في الشكل
النهائي .
بعد االنتهاء من البيان العملى ،تطلب املعلمة
من كل مجموعة البدء فى تنفيذ النموذج اخلاص
بها مع حثهم على اإلبداع وابتكار أشكال وأفكار
جديدة؛ وتُشرف على كل اجملموعات ،وتوجههم مع
تصحيح األخطاء.

التقييم:


«عدد بعض منتجات الكروشيه التى تعتمد فى تنفيذها على شكل الدائرة.



«تقييم أعمال املتعلمني من حيث اجلودة والدقة فى التنفيذ.



«التدريب على تكوين الدائرة بالكروشيه.



«توظيف الدائرة التى تعلمها املتعلمني فى تنفيذ منتج بسيط.

أنشطة إضافية:

20

الوحدة أاالولى  :هيا نتعلم

األهداف اإلجرائية :

3

تنفيذ مشروعات من الكروشية

بعد االنتهاء من هذا النشاط يتوقع من كل
متعلم أن يكون قادرا ً على أن:
•يعدد بعض غرز الكروشيه.
•يبتكر منتجات من الكروشيه .
•يتعاون مع زمالئه لتنفيذ منتج .
•يقدر العمل اليدوى .

الزمن 4 :حصص.
املكان :حجرة االقتصاد املنزلي أو الفصل الدراسى.
اخلامات :خيوط ( قطن – صوف – حرير ).
األدوات :إبر كروشيه مقاسات مختلفة.

خطوات سيرالنشاط :
تهيئة المتعلمين:
تسترجع املعلمة مع املتعلمني معلوماتهم عن
أنواع غرز الكروشيه اخملتلفة واملهارات املرتبطة
بالكروشيه التى تعلموها  ،وتعرض عليهم بعض
الصور واملنتجات املشغولة من الكروشيه وتذكر
لهم أنه ميكنهم تنفيذ بعض القطع الفنية
كمشروع تعاونى يعتمد على ما درسوه من قبل
ويعود عليهم بالنفع إذا ما مت تطبيقه فى املنزل
وتدونه على السبورة.

عرض النشاط :

تقوم املعلمة بعرض النماذج التى ميكن
تنفيذها  ،تطلب من كل مجموعة اختيار إحدى
القطع للقيام بتنفيذها  ،تُوزع اخلامات على كل
مجموعة ثم تقوم املعلمة بأداء البيان العملى أمام
كل مجموعة.

نشاط ( :)1نجفة من الكروشيه

الوسائل التعليمية :قطع من الكروشيه.
القضايا املتضمنة :مهارات حياتية.
القيم واألخالق  :احترام العمل اليدوى  -جودة اإلنتاج.

طريقة العمل:
أوال ً :عمل قطعة دائرية من الكروشيه :
 .1اب��دأ بعمل ع��دد 10
غرز سلسلة ثم اقفل
بغرزة منزلقة.
 .2اشغل داخ��ل الدائرة
عدد 28عمود بلفة ثم
أغلق الدائرة في أول
عمود مت شغله بغرزة
منزلقة.
 .3السطر الثالث اشغل
عدد  8غرز سلسلة
وضع اإلب��رة في ثالث
غ���رزة م��ن السطر
ال��س��اب��ق؛ واق��ف��ل
القوس بغرزه منزلقة
وكرر ذلك حتى نهاية
األقواس(عددهم 9أقواس) .
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 .4السطر الرابع اشغل داخل كل قوس عدد  3أعمدة
بلفة  +عدد 2غرزه سلسلة  +عدد  3أعمدة بلفة.
وكرر بنفس الطريقة ،جميع األقواس ثم اقفل آخر
قوس بغرزه منزلقة.
 .5للحصول على مقاس أكبر ضع اخليط فوق غرزتي
السلسلة املوجودة بني ال��  6أعمدة .
 .6ضاعف عدد غرز السلسلة املكونة لألقواس مرة
ونصف وبنفس النسبة األعمدة داخل األقواس أي
(عدد 12غرزة سلسلة وبداخلها عدد  5غرز عمود بلفة
 +عدد  2غرزه سلسلة  +عدد  5غرز عمود بلفة).
 .7ميكنك تكرار ذلك أكثر من مرة حتى نحصل على
املقاس املطلوب .

ثاني ًا :تشكيل النجفة:
 .1نبدأ بنفخ بالون كبير.
 .2نختار مجموعة من القطع املتناسقة األلوان من
األشكال الهندسية التى قمنا بتنفيذها .
 .3نضيف املاء إلى النشا ونضيف بعض الغراء الشفاف.
 .4نضع القطع فى اخلليط السابق .
 .5نثبت القطع معا بحرص بغرزه تثبيت .
 .6نضع القطع على البالون بطريقة منظمة .
 .7تترك القطع إلى أن جتف .
.8

نثقب البالون باإلبرة ونقوم بنزع البالون من بني
القطع.

 .9تتكون قطعة جميلة من املمكن أن نضيف لها دواية
وملبة ،وجنمل بها الفصل أو حجرة االقتصاد املنزلى .
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بعد االنتهاء من البيان العملى تطلب املعلمة
من كل مجموعة البدء فى تنفيذ النموذج اخلاص
بها مع حثهم على اإلبداع وابتكار أشكال وأفكار
جديدة ،وأشرف على كل اجملموعات ،وأوجههم مع
تصحيح األخطاء.

ملحوظة...
يمكن تشبيك الوحدات
الدائرية لعمل مفرش
أو وج��ه خ��دادي��ة كما
جتميل اخلدادية بتشبيك
بالشكل.
وحدات كروشيه دائرية

النشاط ( : )2تنفيذ شنطة.
خطوات سير النشاط :

عرض النشاط :
أو ً
ال :عمل مربع من الكروشيه :
 .1نبدأ بعمل عدد  4سالسل.

 .2نعود ألول سلسلة ونعمل من خاللها أول
عمود( املركز).

 .3نكمل حتى نحصل على  3أعمدة (أول عمود
عبارة عن  3سالسل) .وذلك كما في الشكل .
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 .4نشغل عدد  2سلسلة (كركن للمربع ).
 .5في نفس السلسة ( املركز ) نعمل عدد
 3أعمدة .
 .6نكرر حتى نحصل على عدد  4مجموعات (عدد
3عمود  -عدد  2سلسة) ،ونغلق بغرزة منزلقة
حتى نحصل على شكل مربع.
 .7من وسط الفاصل (الركن ) نطلع بالسطر
الثاني.
 .8السطر الثاني يبدأ ب� ع��دد  3سالسل
 +عدد  2عمود  +عدد  3سالسل.
 .9ونكرر عدد  3أعمدة في كل فاصل (عدد 3
أعمدة (في عدد  2سالسل)+عدد 3سالسل )
ونغلق مبنزلقة .
 .10وهكذا حتى نهاية القطعة لنحصل على
الشكل النهائي .
«

«بعد االنتهاء من البيان العملى ،يُطلب من كل مجموعة البدء فى تنفيذ املربع حتت إشراف املعلمة.

«

«يتم تشبيك الوحدات باستخدام إبرة كنفاه وخيط مناسب ؛ وذلك حسب شكل الشنطة املراد
تنفيذها .
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النشاط( : )3عمل قواعد أكواب من الدائرة.

خطوات سير النشاط :
عرض النشاط :
أو ً
ال :لعمل قاعدة األكواب.
 .1نبدأ بعمل عدد  2سلسلة ونشغل عدد 6
غرزة حشو فى ثانى سلسلة ؛ ال نغلق الدائرة
مبنزلقة كاملعتاد في عمل الدائرة ،ولكن نستمر
بالعمل بحيث يكون على كل غرزة حشو عدد
 2غرزه حشو ليكون اجملموع عندنا عدد  12غرزة
حشو.
 .2السطر الثالث اشغل غرزة حشو في الغرزة
األولى ثم عدد  2حشو على كل غرزة ونكرر
للنهاية ليكون اجملموع عندنا عدد  18غرزة
حشو.
 .3نستمر على هذا الشكل بحيث يكون غرزة
في بداية كل سطر جديد ،و عدد 2غرزة على
كل غرزة حتى نهاية السطر للوصول للمقاس
املطلوب .
 .4لعمل عنق للتفاحة نشغل بلون أخر عدد
 5غرز حشو  ،ونشغل فوقهم غرز حشو وننهى
املنتج املنفذ.
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ثانيًا :لعمل ورقة شجر .
 .1نبدأ بعمل عدد  11سلسلة ونترك أول
سلسلة ارتفاع احلشو ثم نشغل عدد 2
غرزة حشو ثم عدد  8أعمدة ثم عدد  2حشو.
 .2نقلب الشغل ونعمل على نفس السلسلة
من اجلهة الثانية  .عدد 2حشو ثم عدد 8
أعمده ثم عدد  2حشو وفى النهاية نقفل
مبنزلقة.
 .3ثم نركب الورقة فى القاعدة املنفذة مسب ًقا
بأي طريقه نرغبها.
 .4تستخدم هذه القطعة كقواعد لألكواب
أو مساكات للمطبخ وميكن االستعانة بها
في جتميل مالبس األطفال مع تغيير شكل
الدائرة و حجمها.
«

«بعد االنتهاء من البيان العملى تطلب املعلمة من كل مجموعة البدء فى تنفيذ النموذج اخلاص بها
مع حثهم على اإلبداع وابتكار أشكال وأفكار جديدة واإلشراف على كل اجملموعات وتوجيههم مع
تصحيح األخطاء .

النشاط ( )4عمل لكلوك لطفل صغير
خطوات سير النشاط :
عرض النشاط :
أو ً
ال :لعمل قاعدة اللكلوك و جوانبه.
 .1نشغل عدد  12غرزة سلسلة  +عدد
 3غرز سلسلة لتمثل ارتفاع السطر
الثانى.
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 .2يُلف اخليط على اإلبرة ثم ندخل اإلبرة فى
رابع غرزة لشغل السطر الثاني بغرزة العمود
بلفة.

 .3نقوم بعمل عدد  3عمود بلفة فى آخر غرزة
فى السطر لعمل استدارة ؛ ثم نلف الشغل
ونكمل على اجلهة األخرى بنفس الطريقة
مع عمل عدد  3عمود بلفة فى آخر غرزة
سلسلة مع إغالق الشكل البيضاوى بغرزة
منزلقة.

 .4نبدأ الدوران الثانى بارتفاع عدد  3غرز سلسلة
ثم شغل عمود بلفة على كل عمود حتى
الغرزة قبل األخيرة فى اجلهة األولى  ،وفى
الغرزة األخيرة نقوم بشغل عدد 6عمود بلفة
ونكمل الدوران كما فى السطر السابق مع
شغل عدد  6غرز فى الغرزة األخيرة.
 .5الدوران الثالث :ارتفاع عدد  3سلسلة ��
عمود بلفة على كل عمود �� عدد  8عمود
بلفة فى الغرزة األخيرة من اجلهة األولى ��
نكمل إلى آخر الدوران  ،وفى آخر غرزة نشغل
عدد  8عمود بلفة ثم نغلق بغرزة منزلقة.
 .6نشغل عدد  3سطور بدون زيادة فى األطراف
أى على مدار السطر غرزة واحدة فى كل
غرزة.
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ثانيًا :لعمل وجه اللكلوك:
 .1نشغل عدد  8سلسلة ثم نغلق الدائرة بغرزة
منزلقة.
 .2ارتفاع عدد  3سلسلة ثم عدد  9أعمدة.
 .3عمود على كل عمود بني كل عمود واآلخر عدد
 1سلسلة ليصبح العدد  10أعمدة  ،مع مالحظة
أن العمود األول فى كل سطر عبارة عن ارتفاع
عدد  3سلسلة.
 .4عمود على كل عمود بني كل عمود واآلخر عدد 2
سلسلة.
 .5نشغل عدد  2عمود على كل عمود بني كل عمود
واآلخر عدد  1سلسلة.
 .6يثبت الشكل نصف الدائرى على ثلث اللكلوك
أيضا على
بضمهما م ًعا بغرزة حشو مع الشغل ً
قاعدة الشكل نصف الدائرى كما بالشكل.
 .7نقوم بالشغل على النصف اآلخر من اللكلوك
بارتفاع سطر عمود بلفة ثم نصعد بسلسلة
لعمل شريط القفل للكلوك.
 .8نشغل سطر عمود بلفة على السلسلة ثم
ننهى الشغل بالطريقة املعتادة.
 .9يثبت زرار أو خرزة كبيرة على جانب اللكلوك
وتكون العروة هى املسافة بني آخر عمودين؛
وكذلك على وجه اللكلوك للتجميل.

التقييم:


«تطلب املعلمة من املتعلمني تقييم النماذج التى تنتجها كل مجموعة.



«تقييم أعمال املتعلمني من حيث اجلودة والدقة فى التنفيذ.

األنشطة اإلضافية:


«تطلب املعلمة من املتعلمني ابتكار منتجات ميكن تنفيذها عن طريق تشبيك الوحدات الهندسية
التى قاموا بتعلمها.



«جتميع صور لنماذج منتجة من الكروشية.
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4

موارد األسرة وترشيد االستهالك

األهداف اإلجرائية :

بعد االنتهاء من هذا الدرس يتوقع من كل
متعلم أن يكون قادرا ً على أن:
•يذكر بعض طرق ترشيد املوارد املتاحة
باملنزل.
•يذكر النقاط الواجب اتباعها عند
استخدام األجهزة املنزلية.
•يشارك بفاعلية أثناء الدرس.
•يحافظ على مالبسه وأدواته.
•يقدر أهمية احلفاظ على نظافة املنزل.

خطوات سير الدرس:
تهيئة المتعلمين:

«

الزمن :حصتان
املكان :حجرة االقتصاد املنزلى أو الفصل الدراسى.
الوسائل التعليمية:
بعض الصور لألجهزة املنزلية
القضايا املتضمنة :حسن استخدام املوارد وتنميتها -
ترشيد االستهالك  -وجودة اإلنتاج.
القيم و االخالق :احترام العمل اليدوى

تسأل املعلمة املتعلمني عن معنى كلمة
موارد ؟ وما هى املوارد املتاحة لديهم ؟؛ تعطى
املعلمة لهم فرصة لإلجابة حتى تتوصل معهم إلى عنوان الدرس وتدونه على السبورة.

عرض الدرس:
تبدأ املعلمة فى توضيح أن املقصود باملوارد جميع اإلمكانات املتاحة لألسرة والتى تستخدمها
وتستفيد منها لتحقيق أهدافها وإشباع حاجاتها  ،ومن أمثلة هذه املوارد:
الوقت � اجلهد � الدخل � املمتلكات اخلاصة مثل األراضى أو املنازل أو األدوات واألجهزة
(الثالجة والغسالة والتليفزيون) واملالبس.
كما أن األسرة لها نصيب من املمتلكات العامة مثل:
املدارس واملواصالت واملستشفيات �والنوادى ودور العبادة.
أيضا املياه والغذاء والوقود والكهرباء.
وهناك ً
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تسأل املعلمة املتعلمني ما املقصود بترشيد االستهالك؟ تستمع إلى إجاباتهم ،وتعززها ثم
توضح لهم؛ أن ترشيد االستهالك تزداد أهميته يو ًما بعد يوم نتيجة للظروف التى نعيشها اآلن وما
يصاحبها من زيادة كبيرة فى عدد السكان ،وكذلك االرتفاع الكبير فى األسعار بالنسبة خملتلف السلع
؛ مما يتطلب االنتفاع باملوارد املتاحة إلى أقصى حد ممكن ومحاولة احلد من االستهالك  ،وذلك ال يعنى
االستغناء عن الضروريات أو تقليلها عن الالزم ،ولكن املقصود هنا هو عدم اإلسراف فى أى شئ مما
يتصل باملأكل واملسكن وامللبس مع بذل اجلهد لتقليل الفاقد قدر املستطاع ،وعدم االستهانة به
مهما يكن ضئيالً؛ وكذلك ميكن تعريفه بأنه االستخدام األمثل للموارد واخلدمات والتقليل من الفاقد
وال يقصد به احلد من االستهالك ولكن تنظيم االستهالك.
واآلن كيف ميكننا ترشيد االستهالك باملنزل ؟
تستخدم املعلمة العصف الذهنى للحصول على أكبر عدد من اإلجابات ثم تعزز املتعلمني ،وتناقشهم
فيما طرحوه وتضيف لهم املزيد  ،وعلى سبيل املثال:
 التخلى عن العادات الغذائية التى تهدر من إمكانيات األسرة ومن ثم اجملتمع مثل اإلسراف
فى عمل الوالئم فى االحتفاالت واألعياد.
 احلذر من اإلعالنات املضللة التى تسعى إلغراء الفرد لشراء أشياء ليس فى حاجة إليها.
 التخطيط جي ًدا قبل الشراء حيث يقوم الشخص
بوضع قائمة برغباته الفعلية وعليه أن يلتزم بها عند
الشراء.
 اختيار املشتريات بعناية حتى ال نفاجأ بوجود فاقد
كبير من املشتريات.
 احلفاظ على الصحة بالغذاء السليم والنظافة
وممارسة الرياضة فالوقاية خير من العالج.
 االستعانة ببعض األساليب اخملتلفة لترشيد االستهالك للغذاء مثل تقسيم رغيف اخلبز إلى
أربعة أجزاء حتى ال يكون هناك فاق ًدا عند االستخدام لكل فرد.
 االهتمام بالتصنيع املنزلى حلفظ بعض األطعمة ملا بعد موسمها مثل املربات واخمللالت.
 العناية باألشياء اخلاصة مثل املالبس واحلقائب واألحذية وغيرها من األدوات من التلف
فال نحتاج لشراء بدائل.
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 حتديد االحتياجات الفعلية من املالبس دون إسراف
،كما ميكن إضافة بعض اللمسات للمالبس القدمية
إلعطائها مظهر جديد.
 عدم ترك صنابير املياه مفتوحة دون داع.
 عدم ترك املصابيح مضاءة نهارًا أو عند خروجنا من
املكان للتقليل من حتميل الضغط الكهربائى.
 احلفاظ على أثاث املنزل وأدواته ومفروشاته وأجهزته
فال نحتاج إلصالحات وشراء أجهزة جديدة.
 عدم وضع أكثر من جهاز كهربائى فى نفس املصدر حتى ال تتسبب فى أعطال كهربائية أو
تلف األجهزة.
مفتوحا فترة طويلة أو فتحه مرات عديدة.
 عدم ترك باب الثالجة
ً
ً
مشتعال دون داع.
 عدم ترك موقد البوتاجاز
 املداومة على صيانة األجهزة املوجودة باملنزل حتى ميكن اكتشاف أى عطل بها أوال ً بأول
وإصالحه فال تصاب بالتلف.

نشاط :استعراض لبعض األجهزة المنزلية
خطوات سير النشاط:
عرض النشاط:
تقوم املعلمة بعرض األجهزة املوجودة مبعمل االقتصاد املنزلى على املتعلمني مع توضيح كيفية
التعامل مع كل منها بأفضل الطرق؛ و تتناقش مع املتعلمني و تعزز إجاباتهم.

التقييم:
 «

ما املقصود بترشيد االستهالك؟

 «

اذكرى اثنني من األساليب اخملتلفة للمحافظة على األجهزة باملنزل.

أنشطة إضافية:


«إلقاء كلمة فى اإلذاعة املدرسية عن التوعية بترشيد االستهالك.



«اقتراح أساليب لتحويل املالبس القدمية إلى مالبس جديدة.
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5

أدوات التفصيل واخلياطة

األهداف اإلجرائية :

•بعد االنتهاء من هذا الدرس يتوقع من
كل متعلم يكون قادرا ً على أن:
• يذكر مواصفات أدوات التفصيل
واخلياطة .
•يوضح أهمية كل أداة من أدوات التفصيل
واخلياطة.
•يُحسن استخدام أدوات التفصيل
واخلياطة.
•يراعى قواعد السالمة واألم��ان عند
استخدام أدوات التفصيل واخلياطة.
•يحافظ على نظام ونظافة املكان أثناء
تنفيذ النشاط.
•يتعاون مع زمالئه فى تنفيذ النشاط.

الزمن 4 :حصص
املكان :حجرة االقتصاد املنزلى أو الفصل الدراسى.
اخلامات :بواقى أقمشة جوخ � بواقى أقمشة قطنية �
إسفنج أو قطن أو فيبر � خيوط سراجة وتطريز
� شريط جالون

خطوات سير الدرس:
تهيئة المتعلمين:

الوسائل التعليمية :أدوات التفصيل واخلياطة.
القضايا املتضمنة :املهارات احلياتية  ،حسن استخدام
األدوات.
القيم و االخالق:احترام العمل اليدوى

تسأل املعلمة املتعلمني عن أدوات التفصيل
واخلياطة ووظيفة كل منها ،وتتلقى إجاباتهم
وتعززها ثم تدون عنوان الدرس على السبورة.

عرض الدرس:
تعرض املعلمة مناذج ألدوات اخلياطة وتوضح لهم مواصفات و أهمية كل منها؛ وكيفية استخدامها
بالطريقة الصحيحة مثل:

إبر الخياطة:
تختار اإلبرة املصنوعة من الصلب ذات السن املدبب الناعم امللمس
حتى يسهل دخولها فى النسيج ،وتكون طويلة نو ًعا.

32

الوحدة أاالولى  :هيا نتعلم

الدبابيس:
تختار من النوع املتني الرفيع مدببة الطرف وتكون ذات طول مناسب
ومصنوعة من الصلب حتى ال تصدأ وتُث ّبت فى الدباسة أو األبارة.

قمع الخياطة (الشغال أو الكستبان):
يُختار بحيث يكون مناسب ملقاس اإلصبع األوسط باليد حتى يحافظ على
سالمة اإلصبع  ،ويصنع من الصلب أو البالستيك.

المسطرة:
طولها  30سم وتستخدم فى رسم اخلطوط املستقيمة وتصنع من اخلشب
أو البالستيك.

شريط القياس(المازورة):
طولها  150سم وهى ُمدرجة من اجلهتني؛ الوجه األول مقسم بالسنتيمتر
أيضا.
والوجه اآلخر مقسم بالبوصة أو السنتيمتر ً

المقص:
يفضل أن يكون مصنو ًعا من الصلب حتى ال يصدأ  ،كما يفضل أن يكون
عريضا واآلخر رفي ًعا  ،وعند استخدامه يكون السالح العريض
أحد سالحيه
ً
ألعلى والرفيع ألسفل ليساعد فى عملية القص.
ملحوظة :توضح املعلمة للمتعلمني طريقة إعطاء وتناول املقص.

الخيوط:
تكون ناعمة امللمس متينة وميكن استخدامها فى السراجة أو اخلياطة،
ويالحظ استعمال اخليوط ذات الصبغة الثابتة حتى ال تترك أثرًا على
القماش.
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نشاط ( :)1طريقة عمل أبارة

خطوات سير النشاط:
تقوم املعلمة بأداء البيان العملى أمام املتعلمني  ،ثم تقوم بتوزيع اخلامات على كل مجموعة  ،ويقوم
املتعلمون بالعمل حتت إشراف املعلمة.

عرض النشاط:
• جهز قطعة من القماش بحجم مناسب بشكل مربع.

• اثنى املربع على شكل مثلث وخيطه بغرزة سراجة ضيقة مع
األخذ فى االعتبار ترك فتحة للحشو .

اقلب الشكل املثلث على الوجه  ،ويتم حشو املثلث

•

باإلسفنج أو القطن أو الفيبر ،اغلق مكان احلشو باإلبرة و اخليط.

•

أيضا،
اجمع طرفى املثلث ويتم تثبيته باإلبرة و اخليط ً

•

تستخدم على شكل خامت.
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ملحوظة :ميكن عمل أشكال مختلفة لألبارة مثل الدائرة واملربع والكرة وأشكال الفواكه . ..إلخ.

«

أبارة على شكل تفاحة

أبارة على شكل وسادة صغيرة

أبارة على شكل قبعة

نشاط ( ) 2عمل حافظة لحفظ أدوات الخياطة

خطوات سير النشاط:
الخامات المستخدمة:
¼ م قماش جوخ � ¼ م قماش قطنى منقوش � شريط جالون � خيط تطريز بلون مناسب � خيط
سراجة.

عرض النشاط:
• يقص على قماش اجلوخ  4طبقات بشكل مستطيل

10×20سم

مساحته 20سم ×  10سم تقري ًبا ،يقص من القماش
القطنى املنقوش طبقتان بشكل مستطيل مساحته
 18سم ×  8سم تقري ًبا ،ويتم تنظيف أطرافهما مبقص
السورفليه ،ويزخرف أحدهما بشريط جالون عريض فى
املنتصف.
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• يجمع كل مستطيل مع إثنني من مستطيالت اجلوخ السابق
قصهم بالدبابيس.
• يسرج كل مستطيالن من ثالثة جوانب بغرزة سراجة ضيقة
مع ترك جانب لعمل جيب.
•

8×18سم

10×20سم

يجمع كل منهما مع املستطيالن الباقيني ،بغرزة بطانية
على حرف القماش للتجميل.

طريقة عمل غرزة البطانية:
 .1امسك القماش فى وضع أفقى على أن يكون الطرف املراد تنفيذ الغرزة به فى اجتاهك.
 .2اشتغل الغرزة من اليسار إلى اليمني.
 .3ثبت اخليط فى النسيج بغرزتني متتاليتني بدون عقدة.
 .4ثبت اخليط حتت إبهام يدك اليسرى.
 .5اغرز اإلبرة من أعلى إلى أسفل.
 .6اخرج اإلبرة من حتت حافة القماش والحظ أن يكون اخليط حتت
اإلبرة أثناء عمل الغرزة.
 .7كرر عمل الغرزة على مسافات متساوية للحصول على
النتيجة املطلوبة.
• يتم حتديد فتحتني باخلرامة على كل جانب من املستطيالن ،ثم يتم إدخال شريط ساتان لربطهما
م ًعا وعمل فيونكة.

التقييم:
علل لما يأتى:


«تستعمل اإلبرة ذات السن املدبب الناعم.



«تستخدم اخليوط ذات الصبغة الثابتة.



«تقوم املعلمة بتقييم القطع الفنية من خالل الدقة فى التنفيذ والشكل النهائى للقطعة.

أنشطة إضافية:


«انتاج مناذج مبتكرة حلفظ أدوات اخلياطة مستخد ًما غرز تطريزية مختلفة فى التجميل.



«جتميع صور لبعض طرق حفظ ادوات اخلياطة و لصقها فى كراسة النشاط.
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6

تركيب األزرار والكبسون ُ
والكبش

األهداف اإلجرائية :

•بعد االنتهاء من هذا الدرس يتوقع من
كل متعلم أن يكون قادرًا على أن:
•يتقن الطريقة الصحيحة لتركيب األزرار
والكبسون والكبش.
•يحافظ على أدواته ومالبسه.
•يقدر أهمية احلفاظ على مظهر مالبسه.
•يحافظ على نظام ونظافة املكان أثناء
تنفيذ النشاط.

خطوات سير الدرس
تهيئة المتعلمين:
تسأل املعلمة املتعلمني عن كيفية احلفاظ على املالبس
بحيث يكون مظهرها جذابًا دائ ًما  ،تتلقى اإلجابات من
املتعلمني وتعززهم ثم تذكر لهم أن وجود أى قطع
باملالبس ،أو فقدان بعض األزرار ،أو الكباسني ،أو الكبش؛
يؤثر على املظهر الشخصى للفرد  ،لهذا عند حدوث

الزمن :حصتان
املكان :حجرة االقتصاد املنزلى أو الفصل
الدراسى.
الوسائل التعليمية :أدوات التفصيل
واخلياطة � وسيلة توضح
تركيب األزرار والكبسون
والكبش _.أشكال مختلفة
من األزرار � بقايا أقمشة � ألوان
مختلفة من اخليوط.
القضايا املتضمنة :املهارات احلياتية �
حسن استخدام األدوات.
القيم و االخالق :التعاون  ،النظافة ،احترام
العمل اليدوى

أى من هذه العيوب يجب سرعة إصالحها؛ ولذا فإن
موضوع هذا الدرس هو التدريب على تركيب األزرار والكبسون ُ
والكبش  ،وتدون العنوان على السبورة.

عرض الدرس:
تبدأ املعلمة باختيار أحد املتعلمني ،وإحدى املتعلمات ،ثم تسأل كالً منهما :فى أى جهة
توجد األزرار فى الز َى اخلاص بهم؟ سينظر كل منهما إلى الزى اخلاص به ويجيب ،أو تسأل املعلمة
املتعلمني :كيف ميكننا التفرقة بني القميص احلرميى والرجالى؟ وتتلقى اإلجابات  ،عندئذ توضح املعلمة
أنه عند تركيب الزرار يجب مراعاة وضعه فى جهة اليمني بالنسبة لألوالد ،وجهة اليسار بالنسبة للبنات ،
وتكون العراوى على اجلهة املقابلة.
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او ً
ال  :تركيب األزرار
خطوات سير النشاط:
تقوم املعلمة بأداء البيان العملى بالتبادل مع
املتعلمني .

عرض النشاط:
• يتم تعيني مكان الزرار بواسطة دبوس إبرة،
يستعمل خيط مزدوج لتركيب األزرار ،يتم عمل
غرزة أو غرزتني فى املكان املعني.
• يوضع الزرار فوق العالمة ،وتكون ثقوبه موازية
للعروة ،يوضع دبوس فوق الزرار ويثبت بعمل غرز
فى الثقوب.
• تغرز اإلبرة فى القماش فوق الزرار ،والدبوس خالل
الثقوب عدة مرات ،ثم يسحب الدبوس
• يلف اخليط حول عنق الزرار ،يثبت الزرار بغرزتني
أو ثالث على األقل من داخل القماش.
يقوم املتعلمون بالتدريب على العمل حتت إشراف
املعلمة.

ثاني ًا :تركيب الكبسون
خطوات سير النشاط:
تقوم املعلمة بأداء البيان العملى بالتبادل مع
املتعلمني ،وتوضح أن الكبسون يتكون من جزئني.

عرض النشاط:
• يتم تعيني مكان الكبسون بواسطة دبوسني مع
مالحظة أن يركب على نسيج مثنى (املرد).
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• تعمل غرزة صغيرة مكان إحدى فردتى الكبسون ،تعمل غرزة لف حول
ثقب الكبسون والقماش ثم يكرر العمل بحيث تكون متقاربة ،تدخل
اإلبرة من حتت الكبسون إلى الثقب الثانى ،ويعاد اللف حوله إلى أن
تنتهى جميع ثقوب الكبسون.
• يثبت اخليط من الداخل ،ثم تركب فردة الكبسون املقابلة بالطريقة
نفسها مع مالحظة أن تكون فردة الكبسون التى فى وسطها التجويف
فى اجلهة السفلى من املرد.
يقوم املتعلمون بالتدريب على العمل حتت إشراف املعلمة.

ثالث ًا  :تركيب ُ
الكبش
خطوات سير النشاط:
تقوم املعلمة بأداء البيان العملى بالتبادل مع املتعلمني .

عرض النشاط:
• يتم حتديد مكان ُ
الكبشة بواسطة دبوسني مع مالحظة أن يركب على
نسيج مثنى (املرد).
• تدخل اإلبرة من خالل القماش فى ثقبى ُ
الكبشة ،ثم يلف اخليط حول
اإلبرة ،وتسحب اإلبرة مع جعل الغرز متقاربة حتى متأل الثقبني.
•

يقوم املتعلمني بالتدريب على العمل حتت إشراف املعلمة.

التقييم :


«ما فائدة األزرار والكبسون ُ
والكبش فى املالبس؟

أنشطة إضافية :


«قم بتركيب بعض األزار والكبسون ُ
والكبش .
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تنفيذ قطعة فنية تعتمد على تركيب األزرار
( تابلوهات)
األهداف اإلجرائية :

•بعد االنتهاء من هذا النشاط يتوقع من
كل متعلم يكون قادرا ً على أن:
•يستخدم أدوات التفصيل واخلياطة
بطريقة صحيحة.
•يتقن تركيب األزرار.
•يوظف تركيب األزرار بطريقة جمالية فى
قطعة فنية.
•يحافظ على نظام ونظافة املكان أثناء
تنفيذ النشاط.
•يتعاون مع زمالئه فى تنفيذ النشاط.

الزمن :حصتان
املكان :حجرة االقتصاد املنزلى أو الفصل الدراسى.
الوسائل التعليمية :صور لبعض األعمال الفنية،
واملشغوالت تعتمد على التجميل باألزرار � أشكال
مختلفة من األزرار � بقايا أقمشة � ألوان مختلفة
من اخليوط � ورق كربون قماش � تصميمات تصلح
لعمل تابلوه من األزرار.
القضايا املتضمنة :املهارات احلياتية ��� حسن

نشاط  :تابلوهات باستخدام األزرار
خطوات سير النشاط

استخدام األدوات و املوارد.
القيم و االخالق :التعاون ،احترام العمل اليدوى

تهيئة المتعلمين:
سبق أن تعرفنا على كيفية تركيب األزرار ،وأهمية وجودها فى املالبس  ،وأحيان ًا يكون لدينا بعض األزرار
فى املنزل ،وليس لها أى استخدام ،فهل ميكن االستفادة منها؟ تتلقى املعلمة اإلجابات من املتعلمني ثم
تستنج عنوان النشاط وتدونه على السبورة.

الخامات المستخدمة:
ألوان مختلفة من األقمشة السادة مقاس كل منها نصف متر � مجموعة من األزرار اخملتلفة � خيط سراجة
� ورق كربون قماش.

عرض النشاط:
تعرض املعلمة صور لبعض األعمال الفنية واإلكسسوارات املنفذة باستخدام األزرار.
تقوم بعرض مجموعة من التصميمات أو الرسومات التى تصلح لعمل تابلوه؛ وتطلب من كل مجموعة
اختيار أحد التصميمات ؛كما ميكن االستعانة مبن لديهم موهبة الرسم فى تصميم التابلوه.
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•

يتم نقل التصميم بكل أجزائه على القماش بواسطة الكربون مع حتديد أماكن األزرار وميثل اخللفية.

•

يتم نقل نفس التصميم بالكربون على قماش من لون مختلف ،ثم يقص حوله باملقص.

•

يتم تثبيت التصميم الذى مت قصه على اخللفية بالدبابيس ،يثبت األبليك بغرزة البطانية بلون
مناسب للون القماش.

•

تثبت األزرار فى األماكن اخملصصة لها على التصميم ،باتباع الطريقة التى مت التدريب عليها فى

الدرس السابق.

ملحوظة:
إذا كان التصميم يتكون من أكثر من جزء بألوان مختلفة ؛ يتم نقل كل جزء على حدة على القماش
املناسب له.
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توضح املعلمة أنه ميكن استخدام األزرار أيضا ً فى جتديد وتغيير املالبس ومكمالتها؛ كما ميكن تثبيتها
بشكل منتظم وف ًقا لتصميم أو بشكل عشوائى كما فى الصور ،و هاهى مناذج للمالبس و مكمالتها.

التقييم:


«ما فائدة األزرار والكبسون ُ
والكبش فى املالبس؟



«عدد أدوات التفصيل و اخلياطة ؟



«كيف ميكن االستفادة من األزرار الغير مستخدمة التى لدينا باملنزل ؟



«جتميع صور لنماذج من األزرار والكبسون ُ
والكبش.



«ابتكار منتج ميكن االستفادة فيه من األزرار الغير مستخدمة.

أنشطة إضافية:
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إنهاء القطع المنفذة
الثنية البسيطة بغرزة اللفق(الكفافة) ،غرزة الماكينة اليدوية (النباتة)

األهداف اإلجرائية :

•بعد االنتهاء من هذا الدرس يتوقع من
كل متعلم يكون قادرا ً على أن:
•يذكر عدد من الطرق إلنهاء القطعة
املنفذة.
•يشرح طريقة عمل الثنية بغرزة اللفق.
•يوضح طريقة عمل غ��رزة املاكينة
اليدوية.
•يتمكن من تنفيذ الثنية البسيطة فى
ضوء ارشادات املعلم.
•يتدرب على عمل كل من غرزة اللفق
وغرزة املاكينة اليدوية.

خطوات سير الدرس:

الزمن :حصتان
املكان :حجرة االقتصاد املنزلى أو الفصل الدراسى.
الوسائل التعليمية :عينات من القماش �� خيط ماكينة
�� إبر خياطة �� مقص صغير �� مناذج لعمل الثنية بغرزة
اللفق �� مناذج لغرزة املاكينة اليدوية (النباتة).
القضايا املتضمنة :حسن استخدام املوارد وتنميتها.
القيم و االخالق  :احترام العمل اليدوى وجودة االنتاج.

تهيئة المتعلمين:
سبق أن تعرفنا على كيفية تركيب األزرار والكبسون  ،وتعتبر هذه العملية من مراحل التشطيب
للقطعة امللبسية  ،ولكن كيف ميكن إنهاء القطعة املنفذة سواء كانت مفرشا ً أو فوطة أو كيسا ً
حلفظ األشياء...إلخ  ،تتلقى املعلمة اإلجابات وتعززها وتصوب الغير صحيح منها ،ثم توضح أن إنهاء القطعة
املنفذة يتم بعمل ثنية وتثبيتها بغرزة اللفق  ،ويتم التوصل مع املتعلمني إلى العنوان وتدوينه على السبورة.

نشاط ( )1التدريب على طريقة عمل الثنية بغرزة اللفق (الكفافة):
خطوات سير النشاط:
تطلب املعلمة من كل مجموعة جتهيز عينات القماش واإلبر واخليط التى طلبتها منهم فى نهاية
الدرس السابق؛ ثم تعرض املعلمة وسيلة إيضاح موضح بها مراحل عمل الثنية .و تقوم بأداء البيان
العملى على القماش اخلاص بها ،بالتبادل خطوة بخطوة مع املتعلمني.
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عرض النشاط:
 .1يرسم عالمة على بعد  3سم من حرف القطعة بالقلم الرصاص،
يثنى القماش على اخلط ،ويثبت بالدبابيس.
 .2يثنى حوالى  2/1سم من طرف القماش إلى الداخل ،ويثبت بواسطة
غرزة السراجة
 .3يتم البدء فى عمل اللفق باستخدام إبرة خياطة رفيعة وخيط
ماكينة من نفس لون القماش حتى ال تظهر الغرزة على وجه القطعة
املنفذة.
 .4توضع القطعة أمامك بحيث تكون الثنية إلى أعلى.
 .5يبدأ من جهة اليمني  ،ويتم إدخال اإلبرة بني طيتى الثنية وتثبت
بغرزتني فوق بعض.
.6يتم عمل غرزة صغيرة جدا ً التزيد على فتلتني من النسيج أسفل
مكان خروج اإلبرة مباشرة.
 .7ندخل اإلبرة بني طيتى الثنية على بعد فتلتني من النسيج من
الغرزة األولى ،ثم نسحبها على بعد ( من  1سم  2 :سم) من مكان
دخولها
 . 8تكرر العملية حتى نهاية الثنية.
 . 9يثبت اخليط بعمل غرزتني فوق بعضهما على ظهر القماش  ،ثم
يقص باقى اخليط الزائد.
يقوم املتعلمون بالتدريب على عمل غرزة اللفق حتت إشراف
املعلمة.
بعد التأكد من إتقان املتعلمني لغرزة اللفق ،توضح املعلمة أن
بإمكانهم إنهاء القطعة التى سبق تنفيذها بنفس الطريقة ،أو
االنتظار لتعلم غرزة املاكينة اليدوية؛ كطريقة أخرى إلنهاء القطعة
املنفذة.
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نشاط ( :)2التدريب على طريقة عمل الثنية بغرزة الماكينة اليدوية (النباتة)

خطوات سير النشاط
تهيئة المتعلمين:
توضح املعلمة للمتعلمني أن إنهاء القطعة املنفذة ميكن أن يتم بطريقة أخرى كعمل ثنية؛ وتثبيتها بغرزة
املاكينة اليدوية.
ثم تسأل املعلمة املتعلمني :ما هى استعماالت غرزة املاكينة اليدوية (النباتة)؟؛ تتلقى اإلجابات ،وتعززها
وتلخصها فيما يلى:
 .1تستعمل فى إصالحات التمزقات باملالبس.
 .2لتثبيت الكلف على أطراف القطع الفنية.

عرض النشاط:

تطلب املعلمة من كل مجموعة جتهيز عينات القماش واإلبرة واخليط التى طلبتها منهم فى نهاية الدرس
السابق؛ و تعرض وسيلة إيضاح موضح بها مراحل غرزة املاكينة اليدوية (النباتة)؛ ثم تقوم بأداء البيان
العملى على القماش اخلاص بها بالتبادل خطوة خطوة مع املتعلمني.

مراحل عمل غرزة الماكينة اليدوية (النباتة):
يرسم ً
خطا خفي ًفا على القماش ،تُلضم اإلبرة بخيط
ماكينة عادى من نفس لون القماش؛ نبدأ من جهة
اليمني بتثبيت اخليط بعمل غرزتني فوق بعض ،تُدفع
اإلبرة من أسفل ألعلى على بعد حوالى  2/1سم من
النسيج عند نقطة البداية وتسحب .
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 .2ندخل اإلبرة إلى أسفل على اليمني بحوالى  2/1سم
من النسيج  ،أى فى نقطة البداية؛ ونخرج اإلبرة من
أسفل إلى أعلى حيث تخرج على بعد مسافة  3فتالت
جهة اليسار وتُسحب.

 .3تكرر العملية حتى نهاية اخلط املرسوم  ،ويثبت
اخليط بعمل غرزتني فوق بعض من اخللف  ،ويقص
اخليط الزائد باملقص.

تتابع املعلمة املتعلمني فى أثناء التنفيذ لتالفى األخطاء؛ وتطلب من املتعلمني اختيار الطريقة
املناسبة إلنهاء القطع التى قاموا بتنفيذها.

التقييم:


«اذكر طرقا ً مختلفة إلنهاء القطعة الفنية.



«فيم تستعمل غرزة اللفق؟



«ما هى استخدامات غرزة املاكينة اليدوية؟

أنشطة إضافية:


«التدريب على غرزة اللفق فى عينات من القماش ،وتثبيتها فى كراسة النشاط.



«التدريب على غرزة املاكينة اليدوية(النباتة) فى عينات من القماش ،وتثبيتها فى كراسة النشاط.



«جتميع صور ملفارش و فوط سفرة ومكمالت للمالبس اخملتلفة ( كاحلزام  ،االيشاربات. )..،
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الوحدة الثانية

صحتك أمانة

املقدمة
إن الصحة تاج على رؤوس األصحاء ،فيجب
ع ��ل ��ى ك ��ل م ��ن ��ا أن ي ��ح ��اف ��ظ ع ��ل ��ى ص ��ح ��ت ��ه ؛ وذل ��ك
وسليم ا و نظي ًف ا،
بم راعاة ان يكون الغذاء متكامال
ً
كما يجب على الفرد أن يحافظ على مظه ره العام،
ونظافته الشخصية ،وكذلك نظافة مالبسه.

دروس الوحدة

 .1العوامل التى يتوقف عليها اختيار
الطعام .
 .2تنفيذ بعض الوجبات املتكاملة
لبيئات مختلفة
.3العناية باملالبس الشخصية.
.4الصيدلية املنزلية .

أهداف الوحدة
.1
.2
.3
.4

يعدد العوامل التى يتوقف عليها اختيار
الطعام.
يقارن بين وجبات البيئات المختلفة.
يحرص على نظافته الشخصية.
يعدد مكونات الصيدلية المن زلية.
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1

العوامل التى يتوقف عليها اختيار الطعام

األهداف اإلجرائية :

في نهاية هذا الدرس من املتوقع أن يكون
املتعلم قادرًا على أن :
•يوضح أهمية الغذاء املتكامل.
•يسرد العناصر الغذائية األساسية.
•يذكر العوامل التى يتوقف عليها اختيار
الطعام.
•يعدد األضرار الناجتة عن عدم تناول وجبات
متكاملة العناصر الغذائية.
•يك ِّون مناذج لوجبات متكاملة العناصر
الغذائية.
•يشارك بإيجابية فى الدرس.
خطوات سير الدرس :

زمن  :حصتان
املكان  :حجرة االقتصاد املنزلي أو الفصل الدراسى
الوسائل التعليمية  :لوحة توضح العوامل التى تتحكم
فى احتياجات اجلسم من العناصر الغذائية -
فيديو تعليمى عن اجملموعات الغذائية.
القضايا املتضمنة :الصحة الوقائية.
القيم واالخالق  :التعاون _ اتقان العمل.

تهيئة المتعلمين:
«

عما تناولوه فى وجبة الغداء باألمس ،ثم تسترجع معلوماتهم عن العناصر
«تسأل املعلمة املتعلمني ّ
الغذائية التى يجب توافرها فى الوجبة ،وتعزز إجاباتهم ،ثم تستنتج معهم عنوان الدرس وتدونه
على السبورة.

عرض الدرس:
تسأل املعلمة املتعلمني عن العوامل التى يتوقف عليها اختيار الطعام؟،وتتناقش معهم فى
بعض تلك العوامل التى تؤثر على اختيار الطعام ،وتدونها بالتتابع على السبورة ،وتقوم بشرح كل
منها وهى:

«.1

السن«:

يحتاج األطفال فى فترة النمو إلى كميات أكثر من أغذية البناء وهى البروتني احليوانى والنباتى ،
لتكوين اخلاليا اجلديدة  ،وتعويض اجلسم عن اخلاليا التى يفقدها.

«.2

نوع«العمل«:

تزداد احتياجات الفرد إلى السعرات احلرارية  ،أكثر كلما ازداد اجملهود اجلسمانى الذى يبذله
الفرد؛ كما فى حالة الرياضيني أو عمال البناء  ...إلخ.
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«.3

حالة«الجو«:

نحتاج ملزيد من الطعام أثناء الشتاء حني تنخفض درجة احلرارة ،والعكس حني ترتفع درجة احلرارة
صي ًفا  ،وحيث أن الغذاء ميد اجلسم بالسعرات احلرارية الالزمة لتساعده على أداء وظائفه احليوية على
الوجه األكمل  ،فإن الفرد يحتاج إلى زيادة الطاقة الالزمة له أثناء الشتاء عنها فى الصيف.

«.4

الحالة«الصحية«:

تقل أو تزيد حاجة الفرد للعناصر الغذائية تب ًعا حلالته الصحية ،وإصابته ببعض األمراض التى يلزم
لعالجها احلد من تناول أغذية معينة ،حتى ال تضر جسمه أثناء املرض ،ومن أمثلة ذلك إصابة الفرد
بأمراض السكر والقلب ؛ حيث يجب أن تقل احتياجاته من املواد الكربوهيدراتية والدهنية  ،كما يلزم
تعويض اجلسم بأغذية أخرى حتتوى على العناصر الغذائية الالزمة الحتياجاته حتى ال يصاب الفرد
بأمراض سوء التغذية مثل (األنيميا ـ البدانة ـ النحافة ...إلخ).
نشاط :مشهد تمثيلى عن العوامل التى يتوقف عليها اختيار الطعام
خطوات سير النشاط:
عرض النشاط :
«

«تقوم املعلمة بتوزيع أدوار املشهد التمثيلى الذى قامت بإعداده وتدريب املتعلمني عليه من قبل.

«

«أسرة مك ّونة من :اجلدة ـ األب ـ األم ـ أحمد (شاب رياضى  16سنة) ـ ندى ( 10سنوات) ـ يوسف
( طفل سنة ونصف)

املكان :األسرة تلتف حول مائدة الطعام لتناول طعام الغداء
ندى :ملاذا يا جدتى تأكلني شوربة اخلضار فقط.
اجلدة:الطعام املطهى بالسمن أو املقلي يتعب معدتى.
ندى :أنا سأتناول مما تأكلني منه.
األم:ال يا ندى  ،أنت فى مرحلة منو وحتتاجني إلى تناول أطعمة مختلفة للحصول على كافة العناصر
الغذائية وخاصة البروتني.
ندى :أنا فى مرحلة منو  ،وكذلك يوسف وأحمد  ،سنحرص على تناول جميع األطعمة.
األم :ال يا ندى  ،يوسف فى مرحلة الرضاعة ويحتاج إلى طعام مهروس سهل الهضم.
األب:كما أن أحمد يبذل مجهودًا كبيرًا ،ويقوم بحرق األكل بسرعة ،ويجب أن يع ّوض ما يفقده.
أحمد:نعم يا والدى ؛ ألننى أمارس الرياضة.
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األم:حقيقى يا أحمد  ،أما أنا فأتناول طعا ًما أقل ألننى أجلس على املكتب معظم الوقت.
ندى :معنى ذلك أن احتياجات اجلسم تختلف من شخص آلخر؟
أيضا تؤثر على ما نتناوله.
األب:ليس هذا فقط  ،فدرجة حرارة اجلو ً
أحمد :نحن فى الشتاء نتناول طعا ًما أكثر عن فصل الصيف نظرًا لبرودة اجلو.
األم :وفى فصل الصيف نكثر من السوائل الباردة لنتغلب على حرارة اجلو وفى الشتاء نكثر من السوائل
الساخنة.
عما استنتجوه من هذا املشهد التمثيلى  ،وتعززهم التعزيز املناسب
تسأل املعلمة املتعلمني ّ
توضح املعلمة للمتعلمني الضرر الذى ينتج عند عدم تناولهم وجبة غذائية متكاملة مثل :عدم
القدرة على التركيز فى العمل  ،وحتصيل الدروس  ،واإلصابة بالصداع  ،وضعف مقاومة اجلسم
لألمراض املعدية  ،وضعف منو اجلسم واإلصابة بأمراض سوء التغذية (األنيميا ـ البدانة ـ النحافة
...إلخ) .
التقييم:


«ما هى العوامل التى تؤثر على اختيارنا للطعام؟ وضح ذلك باألمثلة.



«اذكر اجملموعات الغذائية وأمثلة لكل منها.

أنشطة إضافية :


«تكليف املتعلمني بعمل بحث عن العوامل التى يتوقف عليها اختيار الطعام من خالل التصفح
على شبكة املعلومات الدولية (.)Internet



«تعرض املعلمة فيديو تعليمى عن اجملموعات الغذائية ،ثم تطلب منهم تكوين وجبة تضم اجملموعات

الغذائية.
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2

تنفيذ بعض الوجبات املتكاملة
لبيئات مختلفة
وجبة متكاملة من المدينة

األهداف اإلجرائية :

في نهاية هذا الدرس من املتوقع أن يكون
املتعلم قادرًا على أن :
•يذكر وجبات متنوعة.
•يعطى أمثلة لوجبات من البيئات اخملتلفة.
•يقترح وجبات غذائية.
•يعد ويقدم وجبة صحية متكاملة.
•يشارك بإيجابية فى العمل.
•يهتم بإتباع النظافة أثناء العمل.

الزمن  :حصتان
املكان  :حجرة االقتصاد املنزلي
الوسائل التعليمية  :اخلامات املستخدمة فى البيان
العملى  -كروت لوجبات غذاء متكاملة.

خطوات سير الدرس:
تهيئة المتعلمين :
تسأل املعلمة املتعلمني :أين قضيتم األجازة
الصيفية؟ ثم تسأل ما هى األكالت التى قمتم

القضايا املتضمنة :الصحة الوقائية - .البيئة وحمايتها
واحملافظة عليها -.املهارات احلياتية -حسن
استخدام األدوات.
القيم واالخالق  :التعاون _ النظافة

بتناولها مع األسرة ،و تعزز إجاباتهم.
ثم تسأل أحد املتعلمني ما االختالف بني الوجبات التى تتناولها فى الريف أو املصيف والتى تتناولها فى
مدينتك  ،وفى بيتك؟
تتوصل معهم إلى أن هناك فر ًقا بني الوجبات تب ًعا لنوع البيئة  ،وهذا هو موضوع الدرس وتقوم بتدوينه على
السبورة.
عرض الدرس :
تشرح املعلمة أنواع البيئات اخملتلفة فى بلدنا مثل البيئة الساحلية والصحراوية واحلضرية والزراعية
وتناقش املتعلمني فى املأكوالت التى تتميز بها كل بيئة تب ًعا خلصائصها؛ وسنستعرض فى هذا الدرس
وجبة متكاملة من املدينة ولتكن مكرونة بالصلصة وكبدة محمرة.
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وتتناقش املعلمة مع املتعلمني فى القيمة الغذائية للوجبة؛حيث تعتبر املكرونة من األصناف احملببة
لكثير من الناس ،وتتميز بأشكالها املتنوعة مثل الشكل اإلسطوانى والشريطى واملقصوصة واحللزونى
وأشكال القواقع والنجوم واحلروف واألرقام والطويلة كاإلسباجتى؛ فهى مصدر هام لعنصر الكربوهيدرات
كمادة نشوية وبالتالى مصدر للسعرات احلرارية ،إال أنها تفتقر إلى العديد من العناصر الضرورية األخرى ،ولذا
فإنها ال تؤكل وحدها ،وإمنا يتم إضافة الزيت أو الزبد عليها ،وعند تقدميها مع اللحم والسلطة أو الفاكهة
فإننا نحصل على وجبة متكاملة و متوازنة .أما الكبدة فهى مصدر ممتاز للفيتامينات وخاصة فيتامني أ  ،كما
حتتوى على نسبة مرتفعة من األمالح املعدنية وخاصة احلديد ،ولذا ينصح بتناولها فى حاالت اإلصابة
باألنيميا.

نشاط( : )1المكرونة بالصلصة وكبدة محمرة
خطوات سير النشاط
«

«يتم«تقسيم«الفصل«إىل«مجموعات«،و ُتكلف«كل«مجموعة«مبهمة«محددة«؛«عىل«أن«يتم«تغيري«املهام«بالنسبة«
لكل«مجموعة«ىف«دروس«التغذية«الالحقة؛«ثم«تقوم«املعلمة«بإتباع«الخطوات«اآلتية«ىف«العمل«بالتبادل«مع«
املتعلمني.

عرض النشاط:
اً
أول  :مكرونة بالصلصة:
المقادير:
 2/1ك مكرونة ـ عدد  2ملعقة كبيرة سمن ـ ملح ـ فلفل ـ
عدد  2ملعقة صلصة جاهزة ـ ملعقة زيت.

طريقة العمل:
.1
.2
.3
.4

تسلق املكرونة فى املاء املغلى املضاف إليه الزيت وامللح مع التقليب وكشف غطاء اإلناء.
تترك لتنضج ثم تصفى وتشطف باملاء البارد.
يوضع السمن فى اإلناء حتى ينصهر ويضاف إليه الصلصة وامللح والفلفل.
تضاف املكرونة املسلوقة وتقلب حتى تتجانس.

ثانيا  :كبدة محمرة
المقادير:
 2/1ك كبدة شرائح ـ عصير ليمون ـ ملح ـ فلفل ـ عصير بصل ـ
زيت للتحمير ـ بقدونس للتجميل.
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طريقة العمل:
 .1تتبل شرائح الكبدة فى عصير البصل والليمون املضاف إليهما امللح والفلفل.
 .1حتمر فى الزيت.

نشاط (: )2سلطة مكرونة بالتونة
خطوات النشاط :
عرض النشاط
المقادير:
2/1ك مكرونة صغيرة ـ علبة تونة ـ زيت ذرة ـ زيتون اسود مقطع
فلفل اخضر مقطع قط ًعا صغيرة ـ ملعقة خل ـ ملح ـ فلفل ـ
عدد 2ملعقة مايونيز (اختيارى).

طريقة العمل:
 .1تسلق املكرونة فى املاء املغلى املضاف إليه الزيت وامللح مع التقليب ،وكشف غطاء اإلناء.
 .2تترك لتنضج ثم تصفى وتشطف باملاء البارد.
 .3نضع التونة فى طبق (مصفاه من الزيت) وتهرس جي ًدا مع إضافة قليل من اخلل لها.
 .4يتم إضافة الفلفل األخضر والزيتون األسود إلى التونة.
 .5يوضع خليط التونة على املكرونة ويقلب معها جي ًدا ،وتتبل بامللح والفلفل ،وميكن إضافة مايونيز
حسب الرغبة مع التقليب حتى متتزج املكونات.
 .6توضع فى طبق بللورى عميق وتقدم .
ملحوظة :ميكن استبدال التونة بالفراخ املسلوقة املقطعة قط ًعا صغيرة.

التقييم:


«تقوم املعلمة بتقييم كل صنف غذائ ًيا باإلشتراك مع املتعلمني ،وتستمع إلجاباتهم وتعززها ،ثم



«تقوم املعلمة بحساب تكاليف كل صنف مع املتعلمني ومقارنتها بسعر اجلاهز.

تدون القيمة الغذائية.

أنشطة إضافية:


«تكوين وجبات غداء متكاملة



«جتميع صور لعدد من الوجبات املتكاملة من املدينة.
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تابع تنفيذ بعض الوجبات المتكاملة لبيئات مختلفة
( وجبة من البيئة الزراعية)
األهداف اإلجرائية :

في نهاية هذا الدرس من املتوقع أن يكون
املتعلم قادرا ً على أن :
•يذكر وجبات متنوعة.
•يعطى أمثلة لوجبات من البيئات اخملتلفة.
•يقترح وجبات غذائية.
•يعد ويقدم وجبة صحية متكاملة.
•يشارك بإيجابية فى العمل.
•يهتم بإتباع النظافة أثناء العمل.
خطوات سير الدرس:
تهيئة المتعلمين :
سبق و تعرفنا أن هناك اختالف بني الوجبات حسب
نوع البيئة  ،فما هى الوجبات التى تتميز بها البيئة
الزراعية (الريفية)؟
تتلقى املعلمة اإلجابات وتعززها ثم توضح أننا اليوم
سنقوم بتنفيذ إحدى الوجبات التى متيز البيئة
الريفية وتدون عنوان الدرس على السبورة.

الزمن  :حصتان
املكان  :حجرة االقتصاد املنزلي
الوسائل التعليمية  :اخلامات املستخدمة فى البيان
العملى  -كروت لوجبات غذاء.
القضايا املتضمنة :الصحة الوقائية - .البيئة وحمايتها
واحملافظة عليها -.املهارات احلياتية -حسن
استخدام األدوات.
القيم واالخالق  :التعاون _اتقان العمل

عرض الدرس:
تذكر املعلمة أن سكان الريف أو البيئة الزراعية ،وكذلك البيئة الصعيدية يعتمدون فى
غذائهم على منتجات األرض الزراعية والطيور واملنتجات الغذائية املصنعة يدويًا مثل الشعرية
ـ الكسكسى ـ اخملروطة ـ الفطير املشلتت ـ جبنة قريش بالفلفل والطماطم والزيت ؛ وكذلك
للبيئة الصعيدية  :حلم مسلوق و كشك و خبز و عصير  ،حيث يعتبر الكشك الصعيدى من األطعمة
املنتشرة فى صعيد مصر  ،وهو مرتفع القيمة الغذائية ومفيد للجهاز الهضمى  ،ويتكون الكشك
الصعيدى من الفريك واللنب الرائب؛ و هو مصدر جيد للبروتني احليوانى والنباتى (اللنب والفريك)  ،كما
أنه غنى بالكالسيوم والفوسفور وفيتامينات ب ، 1ب.2

نشاط ( : )1شعرية بلدى بالسكر
خطوات سير النشاط
يتم تقسيم الفصل إلى مجموعات وتُكلف كل مجموعة مبهمة محددة ؛ على أن يتم تغيير املهام بالنسبة
لكل مجموعة فى دروس التغذية الالحقة.
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عرض النشاط
المقادير:
 2/1ك شعرية بلدى ـ عدد  2ملعقة كبيرة سمن بلدى ـ سكر للتحلية.

طريقة العمل:
تقوم املعلمة بإتباع اخلطوات اآلتية فى العمل بالتبادل مع املتعلمني:
 .1تسلق الشعرية فى املاء املغلى ثم تصفى.
 .2يضاف السمن السائح والسكر إلى الشعرية وهى
ساخنة.
 .3تغرف وتقدم.

نشاط ( : )2مهلبية األرز
المقادير:
 1كوب من االرز ـ ½ 1كوب سكر للتحلية أوحسب الرغبة ـ كيلو لنب حليب ـ ½ 1كوب من
املاء ـ فانيليا.

طريقة العمل:
 .1ينقي األرز ويغسل.
 .2يترك ليجف  ،ثم يطحن فى الكبة.
 .3يوضع املاء في إناء ويوضع على النار ليغلي  ،ثم
يوضع عليه اللنب السابق غليه.
 .4يضاف إليه االرز املطحون بالتدريج مع التقليب
املستمر حتى يغلظ القوام.
 .5تخفض درجة احلرارة ويترك ملدة خمس دقائق
حتى ينضج.
 .6يضاف إليه السكر ،ويقلب ثم تضاف الفانيليا ،ويرفع من على النار.
 .7يوضع في صحون صغيرة ،ويجمل بقرفة ناعمة او مكسرات .ويقدم ساخنًا أو باردًَا.
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نشاط ( : )3الكشك الصعيدى
المقادير:
عدد مناسب من وحدات الكشك ـ حساء ـ بصلة مبشورة ـ ملح
وفلفل ـ  2ملعقة سمن أو زيت.

طريقة العمل:
تقوم املعلمة بإتباع اخلطوات اآلتية فى العمل بالتبادل مع املتعلمني:
.1ينقع الكشك فى ماء.
.2يصفى الكشك من ماء النقع.
.3يغلى احلساء ثم يضاف إليه الكشك مع التقليب على نار هادئة
حتى يغلظ قوامه.
.4يحمر البصل بالسمن أو الزيت ويصفى جزء منه لتجميل الوجه.
.5يضاف البصل املتبقى إلى خليط الكشك مع التقليب.
.6يصب فى أطباق ويترك ليبرد.
.7يجمل الوجه بالبصل احملمر ويقدم.
ملحوظة:
ميكن احلصول على وجبة متكاملة غذائ ًيا؛ بتناول الكشك مع اخلبز وسلطة خضراء؛ إلكمال النقص
فى الكربوهيدرات والفيتامينات واألمالح املعدنية األخرى.

التقييم:


«تقوم املعلمة بتقييم األصناف باالشتراك مع املتعلمني ،وتستمع إلجاباتهم ،وتعززها ،ثم تدون
القيمة الغذائية لكل صنف.



«تقوم املعلمة بحساب تكاليف الصنف مع املتعلمني ،ومقارنتها بسعر اجلاهز.

األنشطة اإلضافية:


«تكوين ثالث وجبات متكاملة العناصر الغذائية تصلح لوجبة الغداء فى بيئات مختلفة.



«جتميع صور لنماذج متكاملة غذائ ًيا لوجبة الغداء.

56

الوحدة الثانية  :صحتك أامانة

تابع تنفيذ بعض الوجبات المتكاملة لبيئات مختلفة
(وجبة من البيئة الساحلية)
األهداف اإلجرائية :

في نهاية هذا الدرس من املتوقع أن يكون
املتعلم قادرًا على أن :
•يذكر وجبات متنوعة.
•يعطى أمثلة لوجبات من البيئات اخملتلفة.
•يقترح وجبات غذائية.
•يعد ويقدم وجبة صحية متكاملة.
•يشارك بإيجابية فى العمل.
•يهتم بإتباع النظافة أثناء العمل.

خطوات سير الدرس:
تهيئة المتعلمين:
«

«تسأل املعلمة املتعلمني عن الفرق بني
الوجبات التى يتناولونها فى املصيف
حيث يوجد شاطئ البحر والوجبات التى

الزمن :حصتان
املكان :حجرة االقتصاد املنزلى
الوسائل التعليمية :اخلامات املستخدمة فى البيان
العملى ـ كروت لوجبات غداء.
القضايا املتضمنة :الصحة الوقائية  -البيئة وحمايتها
واحملافظة عليها  -املهارات احلياتية  -حسن
استخدام األدوات.
القيم واألخالق  -:التعاون  -اتقان العمل

يتناولونها فى املدينة أو الريف .تتلقى
اإلجابات ثم توضح أن سكان املناطق
الساحليةيعتمدون فى غذائهم على
املأكوالت البحرية والتى سننفذ أحدها أو بعضها اليوم وتدوِّن العنوان على السبورة.

عرض الدرس:
«

«تذكر املعلمة للمتعلمني وجبة من البيئة الساحلية ولتكن كفتة سمك ،و أرز سمك  ،و سلطة
طحينة وجرجير

«

«توضح للمتعلمني أن األسماك من أهم مصادر البروتينات سريعة الهضم  ،كما حتتوى على املاء
واألمالح املعدنية وأهمها الفوسفور واليود والكالسيوم واحلديد  ،وكذلك فيتامني د .
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نشاط ( : )1تنفيذ كفتة سمك
خطوات سير النشاط
«

«يتم تقسيم الفصل إلى مجموعات وتُكلف كل
مجموعة مبهمة محددة ؛ على أن يتم تغيير املهام
بالنسبة لكل مجموعة فى دروس التغذية الالحقة.

عرض النشاط
المقادير:

 2/1ك سمك مسلوق ومنزوع الشوك واجللد ـ عدد  2حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة ـ بيضة للعجن ـ
عصير ليمون ـ ملح وفلفل ـ ملعقة بقدونس مفرية ـ بيض وبقسماط للتغطية ـ زيت للتحمير.

طريقة العمل:
تقوم املعلمة بإتباع اخلطوات اآلتية فى العمل بالتبادل مع املتعلمني:
.1يخلط السمك املهروس بالبطاطس والبقدونس ويتبل اخلليط بامللح والفلفل وعصير الليمون.
.2يعجن اخلليط بالبيض.
.3تشكل العجينة على هيئة أصابع أو دوائر وتغطى بالبيض والبقسماط.
.4حتمر فى الزيت ثم تنشل على ورق نشاف.
.5جتمل بالبقدونس وحلقات الليمون وتقدم.

نشاط ( : )2أرز السمك
المقادير:

عدد  2كوب ارز ـ عدد  2كوب ماء ـ عدد  2ملعقة كبيرة زيت ـ
بصلة مفرية ناع ًما ـ ملح ـ فلفل ـ كمون

طريقة العمل:

.1يسخن الزيت فى إناء ،وتضاف البصلة املفرية ،وتقلب حتى
حتمر ملدة دقيقة.
.2يضاف األرز ويقلب جي ًدا مع البصل ،ثم يضاف املاء ويتبل بامللح والفلفل والكمون ،ويترك ليغلى .
.3عندما يتشرب األرز املاء ،يغطي الوعاء إلى متام النضج .
.4يقدم األرز مع السمك وسلطة الطحينة.

التقييم:


«تقيم املعلمة األصناف باالشتراك مع املتعلمني وتستمع إلجاباتهم وتعززها ثم تقوم بتدوين القيمة
الغذائية و كذلك حساب تكاليف الصنف ومقارنتها بسعر اجلاهز.

أنشطة إضافية:


«تكوين ثالث وجبات متكاملة العناصر الغذائية تصلح لوجبة اإلفطار أو الغداء أو العشاء.



«جتميع صور لبعض األصناف التى تتميز بها البيئة الساحلية.
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تابع تنفيذ بعض الوجبات المتكاملة لبيئات مختلفة
(وجبة من البيئة الصحراوية)

األهداف اإلجرائية :

في نهاية هذا الدرس من املتوقع أن يكون
املتعلم قادرا ً على أن :
•يذكر وجبات متنوعة.
•يعطى أمثلة لوجبات من البيئات اخملتلفة.
•يذكر أهم ما تتميز به مأكوالت البيئة
الصحراوية.
•يقترح وجبات غذائية.
• يقدم وجبة صحية متكاملة.
•يشارك بإيجابية فى العمل.
•يهتم بإتباع النظافة أثناء العمل.

الزمن :حصتان
املكان :حجرة االقتصاد املنزلى
الوسائل التعليمية :خلامات املستخدمة فى البيان العملى
 كروت لوجبات غذاء.القضايا املتضمنة :الصحة الوقائية  -البيئة وحمايتها
واحملافظة عليها  -املهارات احلياتية  -حسن
استخدام األدوات.

خطوات سير الدرس:

القيم واألخالق  :التعاون  -اتقان العمل

تهيئة المتعلمين:
تبدأ املعلمة فى استرجاع معلومات املتعلمني عن أنواع البيئات اخملتلفة التى تتميز بها مصر وتتلقى
اإلجابات وتعززها ثم تستنتج منهم عنوان الدرس وهو البيئة التى لم يتم دراستها بعد وهى البيئة
الصحراوية.

عرض الدرس:
تشرح املعلمة الصفات التى تتميز بها البيئة الصحراوية كاجلفاف واالعتماد على حلوم األغنام واملاعز
وانتشار النباتات التى تتحمل العطش مثل الصبار والتني الشوكى وكذلك تواجد النخيل بكثرة والذى
نحصل منه على البلح بأنواعه اخملتلفة  ،ثم توضح القيمة الغذائية للبلح وفوائده العديدة وأهمها أنه
يساعد على تنشيط الذاكرة وبالتالى القدرة على استيعاب الدروس حيث يعتبر من أغنى األغذية
بسكر اجللوكوز ،كما أنه غنى باألمالح املعدنية كاحلديد واملاغنسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور،
وأنه ميكننا تنفيذ أصناف سهلة منه وهذا ما سنقوم بعمله اليوم.
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نشاط ( : )1كرات البلح بالسمسم
خطوات سير النشاط :
عرض النشاط :
المقادير:
كيلو بلح (عجوة) _ سمسم أو جوز هند

طريقة العمل:
تقوم املعلمة بإتباع اخلطوات اآلتية فى العمل بالتبادل مع املتعلمني:
.1يخرج النواه من البلح.
.2يعجن البلح ثم يك َّور إلى عدة كرات صغيرة.
.3تغمس كرات البلح فى السمسم أو جوز الهند.
.4ترص فى طبق التقدمي بشكل جمالى وتقدم.

نشاط (: )2بسكويت البلح
المقادير:
باكو بسكويت ـ عجوة _ جوز هند أو سودانى

طريقة العمل:
تقوم املعلمة بإتباع اخلطوات اآلتية فى العمل بالتبادل مع املتعلمني:
 .1يكسر البسكويت بالنشابة ويعجن جيدا ً مع العجوة.
 .2يشكل على هيئة إسطوانة ثم تدحرج فى جوز الهند أو السودانى املطحون.
 .3تقطع شرائح ثم تقدم.
ملحوظة :ويمكن تكملة الوجبة غذائي ًا بكوب من اللبن أو العصير الطبيعى

التقييم:


«اذكر أنواع البيئات اخملتلفة مع ذكر صنفني تتميز بهما كل بيئة.



«ما هى القيمة الغذائية للبلح؟

األنشطة الضافية:


«تكوين وجبات متكاملة تصلح كوجبة للغداء أو العشاء.



«بحث على الشبكة الدولية للمعلومات عن فوائد البلح وقيمته الغذائية.
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3

العناية باملالبس الشخصية

األهداف اإلجرائية :

في نهاية هذا الدرس من املتوقع أن يكون
املتعلم قادرا ً على أن :
•يتعرف أهمية نظافة مالبسه.
•يفسر أهمية غسل مالبسه الشخصية.
•يحرص على قراءة التعليمات املسجلة
على املنظفات الصناعية قبل
استخدامها.
•يفاخر بنظافة مظهره الشخصى.
•يراعى عدم استخدام متعلقات اآلخرين.

الزمن :حصتان
املكان :حجرة االقتصاد املنزلى
اخلامات و األدوات :مسحوق غسيل ـ شراب ـ منديل ـ
قطعة قماش ـ شريط ساتان ـ مقص ـ إبرة .
الوسائل التعليمية :أدوات ومواد النظافة الالزمة للعناية
باملالبس.
القضايا املتضمنة :الصحة الوقائية -.املهارات احلياتية -

خطوات سير الدرس:

حسن استخدام األدوات .
القيم واألخالق  :النظافة  -االعتماد على النفس

تهيئة المتعلمين:
سبق أن تعرفنا على ضرورة خلو املالبس من العيوب مثل القطع أو فقدان أحد األزرار،فكيف ميكننا
العناية باملالبس الشخصية مثل القمصان واجلواكت وكذلك الشرابات  . .....وغيرها،وتتلقى اإلجابات
وتعززها ،ثم تستنتج عنوان الدرس وتدونه على السبورة.

عرض الدرس:
توضح املعلمة للمتعلمني أهمية احلرص على نظافة املالبس بصفة عامة ،ثم تشرح أهمية احلرص على
نظافة بعض املالبس الشخصية مثل الشرابات حيث يجب غسلها يوميا ً وذلك :
 .1حتى ال تكون رائحته كريهة.
 .2لعدم إصابة القدمني بالفطريات.
ثم تذكر املعلمة أن املنديل الورقى أفضل للعناية بالنظافة الشخصية ؛ و يجب القائه بسلة
املهمالت بعد االنتهاء من استخدامه.
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نشاط ( :)1العناية بنظافة المالبس الشخصية :
خطوات سير النشاط:
عرض النشاط
«

«تقوم املعلمة بأداء خطوات غسل بعض القطع امللبسية وذلك بإستخدام بعض املنظفات الصناعية
وضرورة احلرص على قراءة التعليمات املسجلة عليها قبل اإلستخدام بالتبادل مع املتعلمني.

«

«توضح املعلمة أنه قد يشارك بعض املتعلمون األم عند استخدام الغسالة الكهربائية ولذا يجب
احلذر من اآلتى:
 .1سحب فيشة الغسالة من السلك واحلرص على سحبها من اجلزء البالستيك.
 .2الوقوف حافى القدمني وسط املاء ،لتفادى الصعق بالكهرباء

نشاط ( :)2تنفيذ حافظة للمناديل الورقية
خطوات سير النشاط:

عرض النشاط
 .1يقص مستطيل من القماش  20 × 30سم.
 .2يحدد خط نصف املستطيل.
 .3ينظف طرفى املستطيل (مبقص سورفليه مشرشر أو عمل ثنية
كما فى الشكل كما ميكن تزيينها بشرائط ستان أو زجزاج أو شريط
ركامة حسب الرغبة وذلك على وجه القماش.
 .4يطوى طرفى املستطيل على ظهر القماش على خط نصف املستطيل
السابق حتديده.
 .5يقفل جانبى املستطيل بغرزة النباتة.
 .6تقلب احلافظة على الوجه؛ و نحصل على الشكل النهائى لها.
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«

«تقوم املعلمة بإتباع اخلطوات اآلتية بالتبادل مع املتعلمني؛ و تنفيذ قطعة
فنية وإنهاؤها باستخدام الغرز السابق تعلمها ولتكن حافظة مناديل
ورقية.
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التقييم:
أكمل ما يأتى:


«وضح أهمية العناية بنظافة املالبس الشخصية.



«يجب تغيير وغسل الشراب يوميا ً حتى ال تصاب القدمني بـ . .........



«تسحب فيشة الغسالة من . ............

أنشطة إضافية :
 «


جتميع مناذج للتعليمات املسجلة على املنظفات الصناعية وعمل مقارنات بينها.

«تطلب املعلمة من املتعلمني ابتكار مناذج وأشكال متنوعة من حافظة املناديل
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4

الصيدلية املنزلية

األهداف اإلجرائية :

في نهاية هذا الدرس من املتوقع أن يكون
املتعلم قادرا ً على أن :
•يوضح أهمية توافر الصيدلية املنزلية
واملدرسية.
•يعطى أمثلة لبعض محتويات الصيدلية
الــتــى تستخدم فــى بعض حــاالت
اإلسعافات األولية.
•يذكر مواصفات الصيدلية املنزلية.
•يتعاون مع زمالئه فى تنفيذ صيدلية
منزلية.
•يستجيب لتوجيهات املعلمة.

الزمن :حصتان
املكان :حجرة االقتصاد املنزلى أو الفصل الدراسى.
اخلامات و األدوات :صندوق من الكرتون أو ورق كرتون ،
صمغ ـ شريط الصق ـ قماش جوخ أو شمواه
ـ أبليك للتزيني.
الوسائل التعليمية :بعض األدوات واألدوية الالزم تواجدها
فى الصيدلية.

خطوات سير الدرس:
تهيئة المتعلمين:

القضايا املتضمنة :الصحة الوقائية والعالجية  -املهارات
احلياتية.
القيم األخالقية  :اتقان العمل  -التعاون.

تسأل املعلمة املتعلمني عن احملتويات الالزم تواجدها فى الصيدلية املنزلية  ،تتلقى اإلجابات وتعززها
وتكمل الناقص وتعرض عليهم بعض األدوات و األدوية الالزم تواجدها  ،ثم توضح أن درس اليوم هو الصيدلية
املنزلية لوضعها فى الفصل الدراسى أو حجرة االقتصاد املنزلى.

عرض الدرس:
تطلب املعلمة من املتعلمني أن يقوموا بتذكيرها باحملتويات
الالزم تواجدها فى الصيدلية لكتابتها على السبورة وستكون
كاآلتى:

أدوات الصيدلية املنزلية :
قطن طبى ـ أربطة شاش ـ بالستر ـ رباط ضاغط ـ مقص
صغير ـ ملقاط ـ حقن بالستيك من النوع الذى يستخدم مرة
واحدة وترمى بعد ذلك ـ ترمومتر طبى.
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األدوية بالصيدلية املنزلية :
مطهر (ميكروكروم ـ صبغة يود ـ بيتادين ) ـ أدوية للمغص واإلسهال والقيء والصداع.
توضح املعلمة مواصفات الصيدلية املنزلية وشروط تواجدها ومنها أن توضع فى مكان ظاهر بحيث
ميكن الوصول إليها بسهولة ،وأن تعلق على ارتفاع بعيد عن متناول األطفال ،وأن يكون معتنى بها من حيث
الترتيب والنظافة مع تعويض األدوات التى تستعمل وتستهلك أوال ً بأول  ،والتخلص من األدوية منتهية
الصالحية.

نشاط :عمل صيدلية منزلية
خطوات سير النشاط :
تقوم املعلمة بتنفيذ الصيدلية بالتبادل مع املتعلمني.

عرض النشاط:
 .1يقص الكرتون الى مربعني متساويني ثم يقص اربع مستطيالت متساوية.
 .2يؤخذ مربع واحد ويلصق فيه املستطيالت من اجلوانب األربعة ويثبت بالصق وصمغ.
 .3يتم تغليف الصندوق بالقماش امللون حسب الرغبة.
 .4يتم عمل رفوف في نفس الصندوق بعد تغليفها أيضا ً بالقماش.
 .5يتم عمل باب الصيدلية وذلك بقص املربع الثاني الى نصفني متساويني ولصقه في الصندوق.
 .6تزين الصيدلية حسب الرغبة.

التقييم:


«اذكر محتويات الصيدلية املنزلية.



«عدد أنواع املطهرات املتوفرة بالصيدلية املنزلية.

األنشطة اإلضافية :


«عمل بحث على الشبكة الدولية للمعلومات عن أهمية الصيدلية املنزلية ومكوناتها الشائعة.
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تابع الصيدلية المنزلية :
(المسعف الصغير)
األهداف اإلجرائية :

في نهاية هذا الدرس من املتوقع أن يكون
املتعلم قادرا ً على أن :
•يعطى أمثلة ملسببات اجلروح والكسور
واحلروق.
•يوضح دوره فى اإلسعافات األولية.
•يؤدى بعض اإلسعافات األولية.
•يحرص على اجراء اإلسعافات األولية ألى
مصاب فور رؤيته.
•يستجيب لتوجيهات املعلمة.

الزمن :حصتان
املكان :حجرة االقتصاد املنزلى أو الفصل الدراسى.
الوسائل التعليمية :ملصقات وأفالم تعليمية
توضح بعض أنواع اإلصابات وكيفية إجراء
اإلسعافات األولية.
القضايا املتضمنة :الصحة الوقائية والعالجية-.
املهارات احلياتية.

خطوات سير الدرس:

القيم األخالقية  :اتقان العمل -التعاون.

تهيئة المتعلمين:
تسأل املعلمة املتعلمني وتتلقى اإلجابات وذلك فى شكل حوار أو مناقشة كمدخل للدرس مثل :هل
سبق أن أصيب أحدكم أو أحد من أصدقائكم بجرح أثناء اللعب؟ وكيف تصرفتم؟ هل استخدمتم أى من
محتويات الصيدلية املنزلية أو املدرسية؟ هل ذهبتم به إلى الطبيب؟ وماذا فعل؟ هل وضع شيئا ً على اجلرح؟

هل يحب أحدكم أن يصبح طبيبا ً وملاذا ؟.

تقوم املعلمة بتسجيل نقاط الدرس طبقا ً إلجابات املتعلمني حتى يتم التوصل لعنوان الدرس.

عرض الدرس:

تقوم املعلمة بعرض فيلم تعليمى عن أنواع اإلصابات وكيفية إسعافها أو بعض امللصقات التوعوية
اخملتلفة.
كل على حدة وخاصة األكثر انتشارا ً فى البيئة احمليطة
تشرح أنواع اإلصابات وأسبابها وطريقة إسعافها ٍ

وهى :اجلروح ـ النزيف ـ الكدمات والرضوض ـ اللدغات ـ احلروق بدرجاتها ـ الكسور بأنواعها ـ الصدمات
الكهربية.
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أنواع اإلصابات :
الجروح :اجلرح عبارة عن قطع فى اجللد قد يصل إلى األنسجة
فيسبب نزيفا ً من الدم  ،وهو ينشأ عن خطأ فى استخدام
آلة حادة مثل السكني أو ما شابه  ،وإلسعافه يتم تطهير
اجلرح بغسله مباء جار أوال ً ثم إيقاف النزيف واستخدام
مادة مطهرة مثل البيتادين؛ ثم تضميده بالقطن الطبى
ّ
املعقم.
أو الشاش
معقم فوق اجلزء اجملروح
النزيف :ولوقف النزيف يوضع شاش ّ
ويضغط عليه بضغط مناسب؛ ثم يربط برباط من الشاش
ملنع سيالن الدم.

الكدمات والرضوض :هى عبارة عن متزق فى األنسجة دون
ظهور قطع فى اجللد  ،وحتدث نتيجة اصطدام بجسم
صلب  ،ومن أعراضها انتفاخ موضع الصدمة وزرقته.
وتعالج بوضع كمادات من املاء املثلج عليها  ،أما فى حالة
احمرار املوضع وارتفاع درجة حرارة املصاب فيجب عرضه
على الطبيب.
اللدغات :ال يحتاج لدغ النحل ألكثر من غسل اجلرح باملاء البارد
وتطهيره  .أما فى حالة لدغ العقرب أو الثعبان فيتم ربط
املوضع املصاب أعلى مكان اإلصابة برباط قوى؛ وعصر
املوضع إلخراج أكبر كمية من الدم امللوث حلني وصول
الطبيب املعالج أو نقل املصاب إلى املستشفى.
الحروق:
وتتوقف درجة خطورتها على مدى اتساع رقعتها على جسم اإلنسان وموضعها منه  ،ومن أسبابها:
 .1سقوط أو تطاير بعض السوائل فى درجة الغليان على اجلسم سواء كانت ما ًء أو زيوتا ً.
 .2سقوط أو تطاير رذاذ بعض املواد الكيماوية مثل الصودا الكاوية واألحماض.
 .3مالمسة أجزاء معدنية ساخنة.
 .4اشتعال اللهب بأحد أعضاء جسم اإلنسان.
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حروق الدرجة األولى:
وتقتصر على إصابة اجللد باالحمرار فقط مع
تورم طفيف وشعور باأللم  ،وهى تشفى بسرعة وال
تترك أثرا ً فى مكان اإلصابة  ،وتعالج ببعض املراهم
والشاش املعقم املغموس بالفازلني الطبى.

حروق الدرجة األولى

حروق الدرجة الثانية:
وهى أعمق من حروق الدرجة األولى  ،وفيها
يصاب اجللد باالحمرار مصحوبا ً بفقاقيع مائية ،
وتعالج بعدم محاولة إزالة الفقاقيع وميكن القيام
بعمل كمادات ثلج حتى يشعر املصاب بزوال األلم.

حروق الدرجة الثانية

حروق الدرجة الثالثة:
وهى تصيب طبقات اجللد باالحتراق ويكون
التئامها بطئ وقد تترك ندبة بعد شفائها  ،وينقل
املصاب إلى املستشفى فورا ً .

حروق الدرجة الثالثة

الكسور:
ويحدث ذلك للعظام  ،ولها ثالث درجات:
 .1الكسر البسيط :وهو كسر واحد بالعظمة وال يظهر على
اجللد جروح  ،وتعمل له جبيرة بسيطة بواسطة قطعة من
اخلشب توضع بطول القطاع املصاب بعد لفها بالقطن أو
القماش أو قطع املالبس ؛ وتربط ويحمل املريض ألقرب مركز
إسعاف أو حتى يأتى الطبيب.
 .2الكسر املركب :أكثر من كسر بالعظمة الواحدة مع بقاء اجللد سليما ً.
 .3الكسر املضاعف :وهو كسر مقترن بتمزق فى العضالت واجللد  ،ويفضل استدعاء الطبيب وعدم
نقل املصاب إال بحضور اخملتصني منعا ً لتضاعف اإلصابة.
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الصدمات الكهربائية:
حتدث عند مالمسة سلك مكشوف مير به تيار كهربائى وقد تنتج
عنه صدمة قد تؤدى إلى توقف التنفس عند اإلنسان  ،لذا يجب إجراء
تنفس صناعى للمصاب ملدة طويلة حتى يعود لوعيه ويعود تنفسه
لالنتظام.

نشاط :التدريب على بعض اإلسعافات البسيطة
(المسعف الصغير)
تقوم املعلمة بتكليف كل اثنني من املتعلمني بالتدريب على طريقة إسعاف كل إصابة على قدر اإلمكان؛
بشكل متثيلى أو على دمية؛ و تعززهم و تصحح األخطاء التى قام بها أحد املتعلمني أثناء التدريب على بعض
االسعافات االولية البسيطة.

التقييم:


«ماذا يقصد بالكدمات؟



«كيف توقف النزيف؟



«عدد أسباب احلروق اخملتلفة؟

أنشطة إضافية:


«استضافة الزائرة الصحية لشرح أنواع اإلصابات وكيفية إسعافها.



«عرض كتيبات وملصقات عن اإلسعافات األولية البسيطة.



«تكليف املتعلمني بجمع معلومات عن اإلسعافات األولية البسيطة من خالل الشبكة الدولية
للمعلومات.

69

