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تسعى وزارة التربية بكل جهودها وطاقاتها إلى تطوير وحتديث املناهج الدراسية, لتالئم احتياجات 
املتعلمات في املرحلة املتوسطة ولتواكب التقدم والتطور العلمي, وقد حظي االقتصاد املنزلي باهتمام 

املسؤولني في الوزارة إلميانهم بدوره الكبير في تقدم وتطور األسرة الكويتية.
وقد حرصنا أن تكون الفائدة واملعلومة واملتعة من مقومات هذا املنهج ليظهر الهدف احلقيقي من 
أساسيات  من  تعد  مهمة  موضوعات  من  فيه  مبا  االنتفاع  من  املتعلمة  متكني  وهو  وتدريسه,  تأليفه 
العلم  لهذا  حديثة  تربوية  مفاهيم  استحدثت  ملناهجه  الشاملة  التطوير  مسيرة  خالل  ومن  حياتها, 
والتغذية,  الغذاء  املوارد,  )إدارة  وهي  املتعددة.  مجاالته  في  تكامليًا  اجتاهًا  يتجه  وأخذ  التطبيقي, 

العالقات األسرية, األنسجة واملالبس(.
اشتمل كتاب االقتصاد املنزلي للمرحلة املتوسطة على 4 وحدات مختلفة هي:

1- إدارة املوارد:
يختص هذا املجال بتزويد املتعلمة باملهارات املتعلقة بإدارة املوارد مثل: املسكن – مواد التنظيف – 

األلوان – العملية اإلدارية- اخلريطة الذهنية – موارد األسرة – املستهلك – البيئة – العمل التطوعي.
2- الغذاء والتغذية:

ويختص هذا املجال بتزويد املتعلمة باملهارات املتعلقة مبجال الغذاء والتغذية مثل: العناصر الغذائية 
– الهرم الغذائي – أهمية الغذاء – املقاييس واملكاييل – طرق حفظ األغذية – طرق طهي األطعمة.

3- األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة:
يختص هذا املجال بتزويد املتعلمة باملهارات املتعلقة مبجال األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة مثل: 
 – الشخصي  املظهر  على  امللبس  – أثر  املالبس  – أنواع  – التطريز  اإلبرة  – أشغال  النسيج  ألياف 

التفصيل واخلياطة.
4- تربية الطفل والعالقات األسرية:

يختص هذا املجال بتزويد املتعلمة باملهارات املتعلقة بتربية الطفل, والعالقات األسرية مثل: األسرة 
تواجهها,  التي  – املشكالت  االجتماعية  – املهارات  واملراهقة  البلوغ  – مرحلة  األسرية  – العالقات 

والقدرة على حلها.



التعليمية  وأنشطته  بأهدافه  املنهج  إطار  ضمن  املجاالت  هذه  بني  والترابط  التكامل  روعي  وقد 
ووسائل تقوميه ملساعدة معلمات االقتصاد املنزلي على فهم وإدراك املفاهيم األساسية ومتكينهن من 

القيام بهذه املهمة التربوية السامية على أفضل وجه.
ي: ي هذا الدليل ما يل وقدمنا ف

- األهداف اخلاصة باملادة في اجلانب املعرفي, الوجداني, والنفس حركي.
ميكن  التي  – الوسائل  املقترحة  التعليمية  – األنشطة  )احملتوى  متضمنا:  البنائي  الهيكل   -

االستعانة بها, وغيرها(.
- طرق التدريس عامة لتختار املعلمة منها ما يناسب كل وحدة تدريسية.

ما  تختار لكل وحدة  أن  الواعية  املعلمة  أنواعها, وعلى  اختالف  التعليمية على  الوسائل   -
يناسبها من هذه الوسائل.

- أساليب التقومي سواء في اجلانب النظري أو العملي.
- مناذج لتخطيط وحدات تدريسية مصغرة.

- وأخيرًا إجابة األنشطة  التي وردت في كتاب املتعلمة.
ونحن نقدم هذا الدليل ملعلمة االقتصاد املنزلي - آملني - أن يكون عونًا لها على تنفيذ وحدات 

املادة الدراسية على أكمل وجه.
مع متنياتنا للجميع بالتوفيق

املؤلفون
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املفهوم احلديث لالقتصاد املنزلي

كان املفهوم السائد - لالقتصاد املنزلي - أنه يتضمن األعمال التي تقوم بها املرأة داخل املنزل, لذا كان 
تدريس هذه املادة يهدف إلى دراسة األعمال اخلاصة بالتدبير املنزلي مثل أشغال اإلبرة, الطهي, الغسيل 

والكي وما شابه....
التطبيقية,  العلوم  من  كغيره  املنزلي  االقتصاد  وأصبح  املفهوم,  هذا  تغير  األخيرة  السنوات  وفي      
يستخدم احلقائق واألساسيات من العلوم الطبيعية والبيولوجية والسلوكية واالجتماعية والفنون, ويقوم 
بتركيزها على احتياجات وآمال وأهداف األسرة وأعضائها في حتقيق ذواتهم, وذلك كله من خالل حقول 
دراسية تشمل الغذاء والتغذية, تربية الطفل والعالقات األسرية, إدارة املنزل واقتصاديات األسرة والثقافة 

االستهالكية وغيرها.
العلوم,  جميع  في  يبحث  متطور  دراسي  حقٌل  أنه  في  يتلخص  املنزلي  لالقتصاد  الشامل  واملفهوم 
األسرية,  احلياة  وتنمية  والعائلة  بالفرد  املنزلي  االقتصاد  ويتعلق  األسرة,  وحياة  باملنزل  املتعلقة  والفنون 
إمنا  املنزلية وحدها,  البيئة  وحتقيق األهداف الشخصية والعائلية واالجتماعية, وهو ليس مقصورًا على 

ميتد إلى البيئة البشرية بصفة عامة داخل املنزل وخارجه.
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األهداف العامة ملادة االقتصاد املنزلي
General goals

الشك إن التغييرات احلديثة قد ألقت بظاللها على التربية إذ شملت تغيير )األهداف و املناهج وطرق 
التدريس( لتتالءم مع التغيرات بشكل ما, وكان من الضروري اخذ تلك املتغيرات في عني االعتبار عند 

وضع األهداف العامة ملادة االقتصاد املنزلي.
النشاطات,  مجمل  ليشمل  ويتسع  التفصيل  وعدم  بالعمومية,  يتصف  هدف  التربوي  الهدف  إن 
والفعاليات في املجتمع التعليمي في املراحل الدراسية املختلفة, وتصف السلوكيات الكلية النهائية 

التي يتوقع من املتعلم أن يظهرها بعد عمليتي التعليم والتعلم.
وتختلف األهداف العامة حسب درجة خصوصيتها ولكنها متيل في الغالب إلى املدى الطويل في 
طبيعتها, والى بعدها عن النتائج املدرسية املباشرة, وهي ركٌن من أركان املنهج الدراسي مبفهومه املتطور, 

ويعد حتديدها اخلطوة األساسية في بناء املنهج وتنفيذه وتقوميه.

األهداف التربوية تتمثل في:

بعادات وتقاليد  التمسك  بالقيم اإلنسانية من خالل  بالدين اإلسالمي واالعتزاز  1- تعميق اإلميان 
املجتمع الكويتي واحملافظة على تراثه واحيائه.

2- دعم القيم األخالقية, واملمارسات السلوكية االيجابية البناءة على مستوى األسرة واملجتمع.
3- تنمية الوالء للوطن, واالعتزاز باملجتمع الكويتي, وتنمية موارده الطبيعية مبا يخدم املجتمع في 

جميع اجلوانب الثقافية, العلمية والتربوية.
4- تقدير األفراد للجهود التي تبذلها وزارة التربية في دولة الكويت من أجل دعم ميدان االقتصاد 

املنزلي.
5- تعريف األفراد باألهداف النبيلة التي تسعى مادة االقتصاد املنزلي إلى حتقيقها في املجتمع واإلملام 

العميق بأهميته وتكامله مع املواد الدراسية األخرى.
الشخصي  الفرد  سلوك  توجه  التي  باملسؤولية  اإلحساس  وتنمية  والقيم  املبادئ  ترسيخ   -6

واالجتماعي.
التسامح  الفهم,  من  إطار  في  املختلفة  اإلنسانية  املعارف  اكتساب  على  بالقدرة  األفراد  إمداد   -7

واحلوار.
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8- تنمية روح العمل التطوعي واملشاركة في خدمة املجتمع بتعزيز القيم والتقاليد العربية األصيلة.
9- مساعدة األفراد على تقبل ظروف حياتهم وفقًا للمستوى الشخصي - األسري واالجتماعي من 
جهة, ومحاولة مواكبة احلياة في جميع جوانبها والعمل على حتسينها واالستمرار في تطويرها 

من جهة ثانية.
10- إثراء وتقوية جوانب التذوق الفني واجلمالي للفرد من خالل إدراكه للقيم اجلمالية التي تؤثر في 

تعامله وسلوكه.
11- إتاحة الفرص للفرد ليتعلم املهارات التي تساعد على رفع مستواه داخل األسرة, واملساهمة في 

رفع مستوى الدخل القومي مبا يتماشى مع قدرته في مراحل عمره املختلفة.
12- تدريب الفرد على استخدام اخلبرات وتهيئته بحيث يستطيع اإلسهام في تطوير احلياة االجتماعية 

والنهوض باملجتمع وإمداده بفعالية مثمرة.
13- تدريب الفرد على استخدام األدوات املختلفة وفتح املجال أمامه مستقبال# لالعتماد على نفسه 

في مواجهة ظروف احلياة بروح اإلبداع واالبتكار.
خالل  من  والسطحية  االرجتالية  على  بالقضاء  والتنظيم  التخطيط  على  الفرد  قدرات  تنمية   -14

األنشطة املتنوعة التي ميارسها.
15- تطوير أساليب ومهارات التفكير العلمي  املنظم بأنواعه ومستوياته لدى الفرد في حل املشكالت 

ومواجهة املواقف احلياتية واتخاذ القرار.
امليدانية وتبادل اخلبرات  التعاوني واجلماعي ضمن برامج املشاركة  الفرد على العمل  16- تشجيع 

فيما بينهم من خالل التعلم الذاتي.
للمعرفة  املختلفة  املصادر  مع  التعامل  على  القدرة  وتطوير  املستمر  التعليم  على  التدريب   -17

واملعلومات واستخدام مختلف التقنيات بصورة متوازنة.
18- فتح آفاق الفرد ملقومات احلياة وتدريبه على التفكير النقدي عن طريق حتليل عناصر مناهج 

االقتصاد املنزلي.
بالنسبة  إدارة احلياة  املهام وتيسير أساليب  التكنولوجيا احلديثة إلجناز  تنمية مهارات استخدام   -19

للفرد واملجتمع.
20- االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة وتقدير فرص رعايتهم وتعليمهم واندماجهم باملجتمع.
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طرق التدريس اخلاصة مبادة االقتصاد املنزلي

ان اختيار طريقة معينة لتدريس مادة االقتصاد املنزلي تقررها عوامل عدة تتغير بتغير الظروف 
وراء  تكون  للتعلم  السيكولوجية   املبادئ  من  مجموعة  هناك  فإن  لهذا  العلمية,  باملادة  احمليطة 

األساليب الفعالة ومن هذه املبادئ ما يلي:

1- أهداف املادة وطبيعة الفصل وحجمه, قدرة املعلمة وشخصيتها, ونوع الوحدة التعليمية وهذه 
كلها اعتبارات هامة في تقرير أي الطرق يجب على املعلمة أن تستخدمها في موقف معني.

2- مادة االقتصاد املنزلي ليست مجموعة من احلقائق التي جتمعها مناشط فكرية معينة وإمنا هي 
املالحظة  على  أساسًا  تعتمد  موضوعية  بطرق  إليها  الوصول  ميكن  التي  املنظمة  املعرفة  من  جزء 

الدقيقة والتجريب والتفكير املنطقي, أي أن الطرق جزٌء ال ينفصل عن املادة.
3- االقتصاد املنزلي مجموعة من املفاهيم والقوانني والنظريات التي تبنى من مجموعة من احلقائق, 

حتى حتقق قدرة املعلم على التفسير والتنبؤ.
4- تعتبر أفضل طرق التدريس هي تلك التي تهتم بالتفاعل بني املتعلمة واملادة بحيت جتد املتعلمة 
نفسها في موقف تريد حقًا أن تعرف ومتارس ألوانًا من األنشطة التي متكنها من املالحظة والتجريب 
واالستكشاف واالستقصاء, ورؤية العالقات والوصول إلى استنتاجات حتى تصل إلى إجابات على 

التساؤالت املوضوعية ثم تستخدم معرفتها اجلديدة في تفسير مواقف أخرى جديدة.

طرق تدريس االقتصاد املنزلي تقوم على أسس تستمد وجودها وكيانها من:

1- املعلمة وطبيعة عملها.
2- املتعلمة وامكاناتها وقدراتها و مراحل منوها وخصائص كل مرحلة.

3- املواد التي يراد تعليمها وطبيعتها وكيفية حتقيقها لألهداف املقررة التي تنشدها الدولة.
4- وجود مشكلة تهتم بها املتعلمة وتشترك بالبحث في حلها اشتراكًا فعاالً.
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- استراتيجية احلوار واملناقشة:
توجد خمسة أنواع من املناقشة وهي:

أحد  فيجيب  املعلم سؤااًل  يطرح  الطاولة حيث  تنس  املناقشة على منط  االستقصائية:  املناقشة   -
املتعلمني ثم يعلق املعلُم على هذه اإلجابة ويطرح سؤااًل آخر ويقوم متعلم آخر باإلجابة ثم يعلق 

املعلم وهكذا.
ى منط لعبة كرة السلة: يطرح املعلم سؤااًل ويترك للمتعلمني احلرية في املناقشة والتفاعل  - املناقشة عل
اللفظي مع بعضهم البعض القتراح احللول املمكنة ويتدخل املعلم من حني آلخر للتصحيح عند 

الضرورة.
- املناقشة اجلماعية: وتستخدم في حالة ما اذا كانت كثافة الفصل )30( متعلمًا فأكثر أو في حالة 

جمع اآلراء حول قضية عامة تهم املتعلمني.
- املجموعات الصغيرة: مجموعة التشاور تستخدم في حالة ما اذا كانت كثافة قاعة الدرس أقل 
من )30( حيث جتلس كلُّ مجموعة )5-7( على شكل U وتناقش كلُّ مجموعة تقريرًا ملا توصلت 

إليه في نهاية املناقشة.
بعض  استضافة  فيها  ويتم  جدًا  كبيرة  الدرس  قاعة  كانت  اذا  ما  حالة  في  تستخدم  الندوة:   -

الشخصيات البارزة وينظم املعلم دقة احلوار بني أعضاء الندوة واملتعلمني.

ي: التعلم الذات
هو النشاط  التعلمي الذي يقوم به املتعلم مدفوعًا برغبته الذاتية بهدف تنمية استعداداته وإمكاناته 
وقدراته مستجيبًا مليوله واهتماماته مبا يحقق تنمية شخصيته وتكاملها والتفاعل الناجح مع مجتمعه 

عن طريق االعتماد على نفسه والثقة بقدراته في عملية التعليم والتعلم.
ي: أهمية التعلم الذات

1- إن التعلم الذاتي, كان وما يزال يلقى اهتمامًا كبيرًا من علماء النفس والتربية, باعتباره أسلوب 
التعلم  في  الذاتية  وسرعته  قدراته  مع  يتناسب  تعلما  متعلم  لكل  يحقق  ألنه  األفضل,  التعلم 

ويعتمد على دافعيته للتعلم.
2- يأخذ املتعلم دورًا إيجابيًا ونشطًا في التعلم.

3- مّيكن التعلم الذاتي املتعلم من إتقان املهارات األساسية الالزمة ملواصلة تعليم نفسه بنفسه مدى 
احلياة.
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4- إعداد األبناء للمستقبل وتعويدهم حتمل مسؤولية تعلمهم بأنفسهم.
5- تدريب املتعلمني على حل املشكالت, وإيجاد بيئة خصبة لإلبداع.

6- إن العالم يشهد انفجارًا معرفيًا متطورًا باستمرار ال تستوعبه نظم التعلم وطرائقها مما يحتم وجود 
استراتيجية متكن املتعلم من إتقان مهارات التعلم الذاتي ليستمر التعلم معه خارج املدرسة ومدى 

احلياة.
ي: أهداف التعلم الذات

1- اكتساب مهارات وعادات التعلم املستمر ملواصلة تعلمه الذاتي بنفسه.
2- يتحمل الفرد مسئولية تعليم نفسه بنفسه.

3- املساهمة في عملية التجديد الذاتي للمجتمع.
4- بناء مجتمع دائم التعلم.

5- حتقيق التربية املستمرة مدى احلياة.

- استراتيجية حل املشكالت:
هي خطة تدريسية تتيح للمتعلم الفرصة للتفكير العلمي حيث يتحدى املتعلمون  مشكالت معينة 

فيخططون ملعاجلتها وبحثها ويجمعون البيانات, ينظمونها, ويستخلصون منها استنتاجاتهم اخلاصة.
خطوات حل املشكالت:

- حتديد املشكلة.
- جمع البيانات عن املشكلة.

- اقتراح احللول للمشكلة )فرض الفروض(.
- مناقشة احللول املقترحة.

- التوصل إلى احلل األمثل للمشكلة )االستنتاج(.
- تطبيق االستنتاجات.

- استراتيجية لعب األدوار:
هي إحدى استراتيجيات التدريس التي تعتمد على محاكاة موقف واقعي, يتقمص فيه كل متعلم 
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من املشاركني في النشاط أحد األدوار ويتفاعل مع اآلخرين في حدود عالقة دوره بأدوارهم وقد يتقمص 
املتعلم دور شخص أو شيء آخر.

- مميزات لعب األدوار:
- إعطاء الفرصة لظهور املشاعر واالنفعاالت احلقيقية.

- زيادة الوعي مبشاعر االخرين وتقبلها.
- اكتساب مهارات سلوكية واجتماعية.
- تشجيع روح التلقائية لدى املتعلمني.

- عرض مواقف محتملة احلدوث.
- سهولة استيعاب املادة التعليمية.

إستراتيجية تعلم األقران:
التعليم موجه ومتركز  بنى على أساس أن  ُي هو نظام للتدريس يساعد فيه املتعلمون بعُضهم  بعضًا 
حول  املتعلم مع األخذ في االعتبار بيئة التعلم الفعالة التي تركز  على اندماج الطالب بشكل كامل في 

عملية التعلم التعاوني و يعتمد على قيام املتعلمني بتعليم بعضهم بعضا حتت اشراف  املعلم.
أمناط تعلم األقران:

 النمط األول: هو تدريس األقران من العمر نفسه عبر الفصول أو بني الفصول أو ما يسمى بالتقسيم 
األفقي حيث يقوم املتعلمون   مبساعدة زمالء آخرين خارج فصلهم األصلي  بحيث يكونون في املستوي 

العمري نفسه وتوجد أشكال مختلفة للتفاعالت  املمكنة بني األقران في هذا النمط كالتالي:
- توزيع املتعلمني وأقرانهم في أزواج توزيعًا عشوائيًا أو في مجموعات توزيعًا عشوائياً.

 - اختيار املتعلم لقرينه أو املجموعة لقرنائها من الفصل  اآلخر.
- توزيع املتعلم والقرين في أزواج وفقًا ملعايير محددة  مثل: اجلنس - الشخصية - التحصيل.

»الطالب  يكون  الرأسي  وفيها  بالتنظيم  يسمى  ما  أو  السن  وفق  األقران  تدريس  هو  ي:  الثان النمط 
املعلم« وأقران مختلفون في املستوى  الصفي حيث يتراوح الفرق بني »الطالب املعلم«والقرين  من سنه 

فأكثر.
النمط الثالث: وهو اندماج األقران وفق السن في برامج غير رسمية وفيه يقوم الطالب املعلم األكبر 
أو مجموعة أعلى مستوى عمريًا  تساعد مجموعة  املساعدة  ملتعلم أصغر منه سنًا  أو  سنًا باإلشراف 

مقابلة أقل مستوى عمريًا في أنشطة خارج  نطاق برنامج الدراسة.
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 مزايا تعلم األقران: 
 –  يساعد على حتمل املسئولية.

 – يتيح الفرصة لتقومي االفراد واجلماعات.
والتنظيم. اإلدارة  تطوير مهارات  يساعد على    –

ي: استراتيجية التعلم التعاون
هي موقف تعليمي / تعلمي يعمل فيه املتعلمون على شكل مجموعات في تفاعل إيجابي متبادل 

يشعر فيه كل فرد انه مسئول عن تعلمه وتعلم اآلخرين, بهدف حتقيق أهداف مشتركة.
- أهميته:

يجعل املتعلم محور العملية التعليمية ويتيح له فرصة للعمل بروح الفريق والتعاون والعمل اجلماعي 
على  املتعلمني  ويعود  بالنفس  الثقة  وينمي  املتعلمني  لدى  واجلماعية  الفردية  املسئولية  ينمي  أنه  كما 
املختلفة في مجموعات  املتعلمني لألدوار  الفردية بني  الفروق  مراعاة  اآلخرين ويساعد على  آراء  احترام 

التعلم النشط.
- القائد, مسؤول عن املجموعة.

- الكاتب, هو املقرر والذي يسجل تعليقات املجموعة.
- مسئول, تسجيل النتائج.

- امليقاتي, يضبط الوقت في أثناء وتنفيذ النشاط.
ي: ي التعلم التعاون دور املعلم ف

- اختيار املوضوع وحتديد األهداف وتنظيم الصف وإدارته.
- تكوين املجموعات واإلعداد لعمل املجموعات وحتديد املصادر واألنشطة املختلفة.

- إرشاد املتعلمني وتقدمي املساعدة وقت احلاجة.
- املالحظة الواعية ملشاركة أفراد كل مجموعة.

- تكليف املجموعات بكتابه تقرير عن سلوكهم أثناء التعلم وما صادفهم من معوقات.
- إعطاء الفرصة للمجموعات لعرض ما توصلوا إليه أمام بعضهم.

- ربط االفكار بعد انتهاء العمل التعاوني وتقييم أداء املتعلمني.
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ي: استراتيجية اإليضاح العمل
ي: مراحل اإليضاح العمل

- فترة حتضير يوضح فيها الغرض واحلاجة إلى استعمال النموذج املعروض.
- فترة اإليضاح العملي خلطوات عمل النموذج.

- فترة تدريب املتعلمني على العمليات املوضحة.
وقد يقوم املعلم وحده باإليضاح العملي أو املعلم ومعه املتعلم أو أكثر أو قد يقوم به أحد املتعلمني.

ي الناجح: مميزات اإليضاح العمل
1- يعمل على حتسني  طريقة العمل املتبعة ويبني خطواتها بدقة ووضوح.

2- أن يصاحب تنفيذ كل خطوة الشرح اخلاص بها مع التوازن بني الكالم وحركة املعلم.
3- أن تكون اللغة املستعملة صحيحة وسهلة املعلومات ومناسبة ملستوى املتعلمني.

يستخدمه  الذي  نفسه  النوع  من  املعروضة  والنماذج  املستعملة  واخلامات  األدوات  تكون  أن   -4
املتعلمون.

5- أن تكون خطوات  العمل واضحة أمام املتعلمني.
6- إعطاء الفرصة للمتعلمني بإلقاء األسئلة أثناء العرض على أن تكون في صلب املوضوع.

7- تلخيص اخلطوات التي ينتهي من شرحها أواًل بأول.
8- يفضل ترك األدوات التي استخدمت والنموذج الذي مت عمله معروضًا أمام املتعلمني.
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التعلم النشط

ماهية التعلم النشط؟
لكي يكون التعلم نشطًا ينبغي أن ينهمك املتعلمون في قراءة, كتابة, مناقشة أو حل مشكلة تتعلق 
مبا يتعلمونه أو عمل جتريبي, وبصورة أعمق فالتعلم النشط هو الذي يتطلب من املتعلمني أن يستخدموا 

مهامًا عليا في التفكير: )كالتحليل, والتركيب, والتقومي(.
وبناء على ما سبق فإن:

تعريف التعلم النشط هو: »طريقة تدريس تشرك املتعلمني في عمل أشياء جتبرهم على التفكير فيما 
يتعلمونه«.

ي التعلم النشط.. تغير دور املتعلم ف
ـث يقوم املتعلمون بأنشطة عدة تتصل باملادة التعليمية  املتعلم مشارك نشط في العملية التعليمية حيـ

مثل: طرح األسئلة, فرض الفروض, االشتراك في مناقشات, البحث والقراءة, الكتابة والتجريب..

ي التعلم النشط.. تغير دور املعلم ف
في التعلم النشط يكون دور املعلم هو املوجه واملرشد واملسهل للتعلم, فهو ال يسيطر على املوقف 
املتعلمني  يوجه  إدارة ذكية بحيث  التعليمي  املوقف  يدير  الفوضوي( ولكنه  النمط  في  التعليمي )كما 
نحو الهدف منه, وهذا يتطلب منه اإلملام مبهارات هامة تتصل بطرح األسئلة وإدارة املناقشات وتصميم 

املواقف التعليمية املشوقة واملثيرة وغيرها..

ي: ي التعلم النشط بالتال توصف أنشطة املتعلم ف
- يحرص املتعلم على فهم املعنى اإلجمالي للموضوع.

- يخصص املتعلم وقتًا كافيًا للتفكيـر بأهمية ما يتعلمه.
- يحاول املتعلم ربط األفكار اجلديدة مبواقف احلياة التي ميكن أن تنطبق عليها.

- يربط املتعلم كل موضوع جديد يدرسه باملوضوعات السابقة ذات العالقة.
- يحاول املتعلم الربط بني األفكار في مادة ما مع األفكار األخرى املقابلة في املواد األخرى.
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فوائد التعلم النشط:
1- يزيد من إنتاج املتعلمني في العمل.
2- يحفز املتعلمني على كثرة اإلنتاج.

3- ينمي العالقات الطبيعية بني املتعلمني وبعضهم البعض.
4- ينمي الثقة بالنفس.

5- يعود املتعلمني على إتباع قواعد العمل.
6- يساعد على انتشار املتعة واملرح.

7- إيجاد تفاعل إيجابي بني املتعلمني.
8- ينمي الرغبة في التعلم واإلتقان.

9- ينمي مهارات التفكير العليا.

ي التعلم النشط: التخطيط لنشاط ف
من املفيد اإلجابة عن األسئلة التالية عند تصميم أنشطة التعلم النشط:

1- ما الهدف من النشاط؟ أو ما أطراف التفاعل؟ متعلم مع آخر يجلس بجواره, متعلم مع آخر ال 
يعرفه؟ مجموعة من املتعلمني..

2-  ما موعد النشاط؟ بداية احلصة, منتصف احلصة, نهاية احلصة, أو احلصة بأكملها.
3- كم وقتًا يلزم للقيام بالنشاط؟

4- هل سيكتب املتعلمون إجاباتهم, أفكارهم, أسئلتهم, أم أنهم سيكتفون باملناقشة؟
5- هل سيسلمون اإلجابة؟ وهل سيكتبون أسماءهم على الورق؟

6- هل سيعطى املتعلمون وقتًا كافيًا للتفكير في إجاباتهم وفي مناقشتها مع املعلم؟
7- هل سيناقش العمل الفردي أم الزوجي مع الصف بأكمله؟

8- هل سيزود املتعلمني بتغذية راجعة حول نشاطهم؟ الحظ أنه حتى ولو كان املوضوع خالفيًا فإن 
املتعلمني بحاجة إلى أن يعرفوا رأي املعلم في املوضوع أو القضية أو السؤال موضوع املناقشة.

9- ما االستعدادات الالزمة للنشاط؟ وما املطلوب من املتعلمني للمساهمة الفعالة؟
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ى التعلم النشط: خطوات حتويل وحدة  تعليمية إل
1- حدد ما ميكن تعلمه باالكتشاف وما ميكن تعلمه باملشاركة, وما ال ميكن تعلمه سوى عن طريق 

اإللقاء, - وهنا - يتغير دور املعلم بتغيير طريقة التدريس.
2- صمم الوحدة بحيث يحل التعلم النشط محل التعلم التقليدي آخذًا في االعتبار أهداف الوحدة 

وأهداف املادة.
3- صمم أنشطة مناسبة لبيئة التعلم النشط.

4- صمم أنشطة إلقاء )مناقشة, شرح, توضيح.....( ألجزاء الوحدة التي ال ميكن تعليمها من خالل 
التعلم النشط.

5-  صمم أنشطة تساعد املتعلمني على تقومي تقدمهم خالل الوحدة.
6-  صمم أنشطة تقومي مناسبة للتعلم النشط.

نصائح للبدء بتصميم أنشطة التعلم النشط:
1- إبدأ بداية متواضعة وقصيرة.

2- طور خطة لنشاط التعلم النشط, جربها, اجمع معلومات حولها, عدلها, ثم جربها ثانية.
3- جرب ما ستطلبه من املتعلمني بنفسك أوالً.

4- كن واضحًا مع املتعلمني مبينًا لهم الهدف من النشاط وما تعرفه عن عملية التعلم.
5- اتفق مع املتعلمني على إشارة لوقف احلديث.

6- شكل أزواج عشوائية من املتعلمني في األنشطة.
7- إن شرط النجاح في تطبيق التعلم النشط )كما في غيره من األنشطة الواقعية( هو التفكير والتأمل 

في املمارسات التدريسية ومتابعة اجلديد.

معوقات التعلم النشط:
- فهم املعلم لطبيعة عمله وأدواره وعدم االرتياح والقلق الناجت عن التغيير املطلوب.

- اخلوف من جتريب أي جديد.
- قصر زمن احلصة.

- زيادة أعداد املتعلمني في بعض الصفوف.
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- نقص بعض األدوات واألجهزة.
- اخلوف من عدم مشاركة املتعلمني وعدم استخدامهم مهارات التفكير العليا.

- عدم تعلم محتوى كاف.
- اخلوف من فقد السيطرة على املتعلمني.

- اخلوف من نقد اآلخرين للتعليم التقليدي.
- فقر إدارة املناقشات لدى املتعلمني.
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استراتيجيات التدريس املالئمة للتعلم النشط
تعرف استراتيجيات التدريس على أنها مزيج من طرق التدريس اخلاصة والعامة املتداخلة واملناسبة 
ألهداف املوقف التعليمي وأيضًا يقصد بها حتركات املعلم داخل الفصل وخارجه وهي مجموعة متجانسة 
من اخلطوات املتتابعة ميكن للمعلم حتويلها إلى طرائق ومهارات تدريسية تالئم طبيعة املعلم واملتعلم 
واملقرر الدراسي وظروف املوقف التعليمي واإلمكانيات املتاحة لتحقيق هدف أو أهداف محددة مسبقًا 

للوصول ملستوى أفضل.

مواصفات االستراتيجية الناجحة:
- تكون مراعية للفروق الفردية.

- تراعي اإلمكانيات املتاحة.
- ترتبط بأهداف التدريس ونوع ومنط التدريس.

فوائد هذه االستراتيجيات بشكل عام:
- توفير فرص التعبير عن الذات وعن االنفعاالت لدى املتعلمني.

- زيادة اهتمام املتعلمني مبوضوع الدرس املطروح.
بعضهم  مع  االتصال  على  وتشجيعهم  قواعدها  على  والتعرف  املناقشة  على  املتعلمني  تدريب   -

البعض؛ لتبادل املعلومات و االستفسار عنها.
مواقف  في  التصرف  حسن  على  وتساعدهم  سلوكهم  تعدل  واجتاهات  قيمًا  املتعلمني  إكساب   -

معينة إذا وضعوا فيها.
- تشجيع روح التلقائية لدى املتعلمني.

- تنمية قدرة املتعلمني على تقبل اآلراء املختلفة والبعد عن التعصب للرأي الواحد.
- تقوية إحساس املتعلمني باآلخرين مراعاة مشاعرهم واحترام أفكارهم.
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بعض استراتيجيات التدريس:
ي: استراتيجية العصف الذهن

ي: تعريف العصف الذهن
يقصد به توليد وانتاج أفكار وآراء إبداعية من األفراد أو املجموعات ملوضوع أو مشكلة معينة.

ي: مبادئ العصف الذهن
- تأجيل احلكم على األفكار.

- الكم يولد الكيف.

القواعد األربعة الرئيسية:
1- ضرورة جتنب احلكم أو النقد أو التقومي.

2- إطالق حرية التفكير.
3- كم األفكار املطلوبة.

4- البناء على أفكار االخرين وتطويرها.

ي: خطوات إستراتيجية العصف الذهن
1- حتديد ومناقشة املشكلة أو املوضوع.

2- إعادة صياغة املشكلة.
3- تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني.
4- تعيني مقرر للجلسة ليدون األفكار.

5 - يقوم مقرر اجللسة بكتابة األفكار متسلسلة على السبورة.
لتصبح  فكرة وتطويرها  أغرب  منهم حتديد  املشاركني ويطلب  بتحفيز  اجللسة  رئيس  يقوم   -6
فكرة عملية أو مطالبتهم بإمعان النظر في األفكار املطروحة واالستنتاج منها أو الربط بينها 

وصواًل إلى فكرة جديدة.
تقييمها  أجل  من  املطروحة  األفكار  في  املشاركني  مبناقشة  اجللسة  رئيس  يقوم  التقييم:   -7

وتصنيفها إلى:
� أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق.
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� أفكار مفيدة ولكنها غير قابلة للتطبيق املباشر وحتتاج إلى مزيد من البحث.
� أفكار مستثناه ألنها غير عملية وغير قابلة للتطبيق.

8- يلخص رئيس اجللسة األفكار القابلة للتطبيق؛ ويعرضها على املشاركني.

إستراتيجية األلعاب واأللغاز:
تعريف استراتيجية االلعاب و االلغاز:

ُيعرّف اللعب, بأنه نشاط موجه يقوم به املتعلمون لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية واجلسمية 
والوجدانية ويحقق في نفس الوقت املتعة والتسلية.

وأسلوب التعلم باللعب هو استغالل أنشطة اللعب في اكتساب املعرفة وتقريب مبادئ العلم 
للمتعلمني وتوسيع آفاقهم املعرفية.

مميزات إستراتيجية األلعاب واأللغاز:
1- إن اللعب أداة تربوية تساعد على إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البيئة لغرض التعلم وإمناء 

الشخصية والسلوك.
2- ميثل اللعب وسيلًة تعليميًة تقرب املفاهيم وتساعد على إدراك معاني األشياء.

وفقًا  املتعلمني  وتعليم  الفردية  الفروق  ملواجهة  وتنظيمه  التعلم  فرادة  في  فعالة  أداة  يعتبر   -3
إلمكاناتهم وقدراتهم.

4- يعتبر اللعب طريقًة عالجيًة يلجأ إليها املربون ملساعدتهم في حل بعض املشكالت التي 
يعاني منها بعض املتعلمني.

5- يشكل اللعب أداة تعبير وتواصل بني املتعلمني.
6- تعمل األلعاب على تنشيط القدرات العقلية وحتسني املوهبة اإلبداعية لدى املتعلمني.

شروط اختيار األلعاب:
1- أن تكون األلعاب لها أهداف تربوية ُمحددة وفي نفس الوقت مثيرة وممتعة.

2- أن تكون قواعد اللعبة سهلًة وواضحًة وغيَر معقدة.
3- أن تكون اللعبة مناسبة خلبرات وقدرات وميول املَتعلمني.
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4- أن يكون دور املتعلمني واضحًا ومحددًا في اللعبة.
5- أن تكون اللعبة من بيئة املتعلمني.

6- أن يشعر املتعلمون باحلرية واالستقاللية في اللعب.

إستراتيجية خرائط املفاهيم:
تعريف إستراتيجية خرائط املفاهيم:

بعضها  املفاهيم  تربط  تخطيطية  أشكال  طريق  عن  املعرفة  متثيل  في  فعالة  تدريسية  طريقة  هي 
في  املفاهيم  خرائط  وتستخدم  الربِط  كلماِت  ُتسمى  كلمات  عليها  ُيكتُب  أسهم  أو  بخطوط  ببعض 
املعلومات وتقومي  الفهم وتلخيص  املفاهيم وتعميق  العالقات بني  تقدمي معلومات جديدة واكتشاف 

الدرس.

مميزات استراتيجية خرائط املفاهيم:
- تنظيم املعلومات في دماغ املتعلم لسهولة استرجاعها.

- تبسيط املعلومات على شكل صور وكلمات.
- املساعدة على تذكر املعارف في شكل معني.

- ربط املفاهيم اجلديدة بالبنية املعرفية للمتعلم.
- تسهم في إيجاد عالقات بني املفاهيم.

- تنمية مهارات املتعلم في تنظيم املفاهيم وتطبيقها وترتيبها.
- تزويد املتعلمني مبلخص تخطيطي مركز ملا تعلموه.

خطوات التنفيذ:
ميكن تصميم خريطة مفهومة بإّتباع اخلطوات التالية:

1- اختيار موضوع وليكن هو املفهوم الرئيسي.
2- ترتيب أو تنظيم قائمة باملفاهيم األكثر عمومية وشمواًل إلى األكثر حتديداً.

3- تنظيم املفاهيم في شكل يبرز العالقة بينها.
4- ربط املفاهيم مع بعضها بخطوط وتوضيح نوعية العالقة بينها بكلمات تعبر عنها.

5- استخدام األلوان والصور قدر املستطاع.
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إستراتيجية البطاقات املروحية:
تعريف إستراتيجية البطاقات املروحية:

تعتمد هذه االستراتيجية على تقييم مستوى فهم املتعلم  للدرس وذلك بوضع مجموعة من 
األسئلة في بطاقات يتم عرضها بشكل املروحة.

خطوات إستراتيجية البطاقات املروحية:
1- يصمم املعلم بطاقة أسئلة عن الدروس السابقة أو الدرس احلالي أو يكلف املتعلمني بإعدادها 

في وقت سابق.
2- يقسم املتعلمني إلى مجموعات صغيرة )أربعة( في كل مجموعة:

- املتعلم األول: يجعل البطاقات على شكل مروحة و يطلب من املتعلم الثاني سحب بطاقة.
- املتعلم الثاني: يقرأ بصوت مرتفع السؤال على املتعلم الثالث ويقول له مثاًل أمامك خمس 

ثواني لإلجابة.
- املتعلم الثالث: يجيب عن السؤال.

- املتعلم الرابع: يقيم اإلجابة إن كانت صحيحة, يثني على زميله ويشجعه, وإن كانت خاطئة 
يدربه على اإلجابة الصحيحة.

3- تكرر املهمة بني املتعلمني في بطاقات أخرى.

مميزات إستراتيجية البطاقات املروحية:
1- استخدام املتعلم  للمهارات املعرفية والعقلية.

2- سعي املتعلم بقوة لتحمل أكبر قدر من املسؤولية من أجل تعلمه.
3- التنافس من أجل التفوق على املستوى الفردي.

4- دمج ومشاركة املتعلمني ذوي التحصيل األقل دراسيًا مع املتعلمني ذوي التحصيل األعلى 
دراسياً.

5- تشجيع التعليم املتبادل بني األفراد.
6- توفير فرصة للتفكير الفردي دون مقاطعة من أحد.

7- تنمية الثقة بالنفس لدى املتعلم.
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إستراتيجية اكشف أوراقك:
إستراتيجية ممتعة قد تستخدم في أثناء أو نهاية الوحدة الدراسية.

خطوات االستراتيجية:
الدرس  حول  وإجاباتها  أسئلة  على  حتتوي  بطاقات  بأنفسهم  املتعلمون  أو  املعلم  يصمم   -1

وتوضع هذه البطاقات في منتصف الطاولة.
أربعة  على  الواحدُة  املجموعُة  حتتوي  بحيث  مجموعات  إلى  املتعلمني  تقسيم  يتم   -2

متعلمني.
السؤال ثم يكتب مع  باختيار بطاقة األسئلة ويقرأ  يقوم  قائدًا في كل مرة  املتعلمون  3- يحدد 

زمالئه اآلخرين اإلجابة سواء في ورقة أو في سبورة صغيرة لكل متعلم.
بكلمة   أوراقهم  كشف  القائد  منهم  يطلب  إجاباتهم  كتابة  من  املتعلمون  ينتهي  عندما   -4

)اكشف أوراقك(.
أو  يجيبوا  لم  الذين  للمتعلمني  ويشرح  الصحيحة  اإلجابات  ذوي  املتعلمني  القائد  يهنئ   -5

أخطئوا في حل السؤال.
6- تعاد الطريقة بتغيير قائد كل مجموعة.

إستراتيجية الظهر بالظهر:
خطوات إستراتيجية الظهر بالظهر:

1- يقسم املعلم امُلتعلمني إلى ثنائي وتكون املقاعُد متعاكسة بحيث يكون الظهر بالظهر ويسمع 
كل منهما اآلخر عندما يبدأ النشاط ويجب أن ال يلتفت أي متعلم إلى زميله في أي وقت.

2- املتعلم األول لديه محفز بصري )صورة مثاًل( واملتعلم الثاني لديه ورقة وقلم.
3- يصف املتعلم األول الصورة للمتعلم الثاني الذي يرسم وصف زميله بدقة من حيث الشكل, 
التركيز على جودة  الرئيسية, دون  العمليات  أو  الصورة  التفاصيل واألحداث في  احلجم, 

الرسم.
4- يسأل املتعلم الثاني أي سؤال حسب حاجته ويضبط املعلم الوقت بحيث يكون هناك زمن 

محدد.
5- يقارن املتعلم رسوماته بعد انتهاء الوقت وقد يتبادل املتعلمون األدوار.

األسئلة,  طرح  مثل:  حدثت  التي  واملهارات  العمليات  على  ويركز  األعمال  املعلم  يقيم   -6
استخالص األفكار واالتصال.
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إستراتيجية ابحث عن النصف اآلخر:
املتعلمني  على  إجابات(  يضم  اآلخر  واجلزء  أسئلة  يضم  )جزء  البطاقات  من  مجموعة  توزيع  يتم 
ويطلب منهم أن يبحثوا عن النصف اآلخر للبطاقة ومن يجد البطاقة املكملة يقف في زاوية من الصف 

مرة أخرى إلى أن ينتهي الزمن املخصص للنشاط.

خطوات إستراتيجية إبحث عن النصف اآلخر:
1- توزيع البطاقات.

2- البحث عن النصف اآلخر من البطاقة.
3- استعراض اإلجابات الصحيحة.

4- تبادل البطاقات بشكل عشوائي.
5- تكرار اخلطوتني الثانية والثالثة.

فوائد استراتيجية ابحث عن النصف اآلخر:
- التفاعل والتعاون بني املتعلمني.

- التعلم من األقران.
- قبول خيارات اآلخرين.

- خلق جو من املرح واحلركة.
- اتخاذ القرار.

إستراتيجية القصة:
ي التدريس: شروط استخدام طريقة القصة ف

رس. 1- أن يكون هناك ارتباط بني القصة وموضوع الدَّ
2- أن تكون القصة مناسبة لعمر املتعلمني ومستوى نضجهم العقلي.

3- أن تدور القصة حول أفكار ومعلومات وحقائق يتم من خاللها حتقيق األهداف.
4- أن تكون األفكار واحلقائق واملعلومات املتضمنة في القصة قليلة حتى ال تؤدي كثرتها إلى 

التشتت وعدم التركيز.
5- أن تقدم القصة بأسلوب سهل وشيق يجذب انتباه املتعلمني ويدفعهم إلى اإلنصات واالهتمام.
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إستراتيجية األصابع اخلمسة:
تعريف إستراتيجية األصابع اخلمسة:

خالل  من  األسئلة  وبناء  االستماع  على  يساعد  يد  شكل  على  منظم  تخطيط  عن  عبارة  هي 
األسئلة اخلمسة األساسية )متى, ماذا, ملاذا, كيف, من( وميكن إضافة )أين( عند احلاجة.

خطوات إستراتيجية األصابع اخلمسة:
رس. 1- قراءة العناوين الرئيسة في الدَّ

رس. 2- يتم كتابة األسئلة قبل بداية الدَّ
3- يتم حل األسئلة.

4- بعد االنتهاء اطلب منهم تلخيص أبرز األفكار في الدرس في راحة اليد.
5- اعرض املخططات أمام املجموعات واطلب من كل مجموعة أن تقرأ اإلجابات.

ي: إستراتيجية اخليال العلم
ي: تعريف إستراتيجية اخليال العلم

هي احدى طرق التدريس التكاملية حيث يستطيع املتعلم من خاللها أن يوصل أجزاء وقطع 
وإشارات وجمل ملعلومة قد تكون غير معروفة أو غيَر ملموسٍة بالنسبة له, والهدف منها تسهيل استيعاب 

املعلومة بطريقة إبداعية مشوقة.

ي الفصل: ي مراعاتها عند ممارسة التخيل ف ي ينبغ الشروط الت
1- ممارسة التخيل في مكان مريح وهادئ.

2- توفير وقت كاف يتالءم مع موضوع التخيل.
3- يتطلب وجود قائد أو مرشد يقود التخيل ويعطي توجيهاته أثناء التخيل.

4- يفضل وجود مؤثرات صوتية تتناسب مع موضوع التخيل.

مميزات االستراتيجية:
1- إن ما نتعلمه عبر التخيل هو أشبه بخبرة حية حقيقية تبقى ملدة أطول في ذاكرتنا.

2- التخيل مهارة تفكير إبداعية تقودنا إلى اكتشاف أفكار جديدة.
3- التعلم التخيلي تعلم إتقاني.
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استراتيجية الرءوس املرقمة:
خطوات اإلستراتيجية:

1- يقسم املعلم املتعلمني الى مجموعات من )6-4(.
2- يعطي كل عضو في املجموعة رقم من )1- 6( حسب عدد املجموعة.

3- يطرح املعلم سؤاالً.
4- يناقش املعلم املتعلمني شفويًا ويتفقون على اإلجابة بحيث يكون في النهاية كلُّ متعلم قادر 

على اإلجابة.
مرة  السؤال  يطرح  ثم  عشوائية  طريقة  مستخدمَاً   )4( الرقم  صاحب  املتعلم  املعلم  ينادي   -5

أخرى.
6- يقوم كلُّ متعلم رقمه )4( ليقدم إجابة مجموعته أمام املتعلمني بعد اتفاق املجموعة على 

اإلجابة.
بأفكار أخرى جديدة  أو جاء  املجموعات األخرى  املتعلم عن  إجابة  اختلفت  إذا  � في حال 

يوضح السبب ويذكر تفسير ذلك.

إستراتيجية )قل شيئاً(:
تعريف إستراتيجية قل شيئاً:

)القراءة,  مثل:  متعددة  مهارات  وتكسبه  الذهني  التركيز  املتعلم على  تساعد  استراتيجية  هي 
التلخيص, التنبؤ, طرح األسئلة, التفكير العميق, مهارة االستماع(.

خطوات اإلستراتيجية:
بعد قراءة مقالة أو قصة أو مشاهد مقطع فيديو يطلب املعلم من املتعلمني بعد أن يستمعوا أو 
يشاهدوا أو يقرؤوا املهمة املختارة بالتوقف والتحدث لزمالئهم حول تعليق لديهم أو سؤال حول تلك 

املهمة وتعاد اخلطوة السابقة حسب طول املهمة.

وهناك الكثير من اإلستراتيجيات التي ميكنك من خاللها االختيار واإلبداع في احلصة 
الرئيسية واإلضافة إلى هذه االستراتيجيات متاح لك.
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ي ي تدريس االقتصاد املنزل الوسائل التعليمية املعينة والتقنيات احلديثة ف

تعد الوسيلة التعليمية عنصرًا أساسيًا من عناصر املنهج التعليمي والوسيلة مبفهومها العام »هي كل 
ما يستخدم لتحقيق غاية أو هدف معني« ويستعني املعلم بالوسيلة التعليمية لتحقيق غايته التعليمية 

)توضيح فكرة غامضة أو جتسيد املجردات أو إبراز التفاصيل الدقيقة...(.

تعريف الوسائل التعليمية:
إجراءات  ضمن  توظيفهم  يتم  الذين  واألشخاص  التعليمية  واألجهزة  واملواد  املواقف  مجموعة  هي 
التدريسية  األهداف  حتقيق  في  يسهم  مما  والتعلم,  التعليم  عملية  تسهيل  بغية  التدريس  استراتيجية 

املرجوة في نهاية املطاف.
 

ي حتسني عملية التعليم والتعلم: دور الوسائل التعليمية ف
1- إثراء عملية التعليم والتعلم.

2- اقتصاد اجلهد و الوقت.
بنفس  املتعلم  يفهمها  ألفاظًا ال  املعلم  استعمال  تعني  اللفظية: )واللفظية  السقوط في  3- حتاشي 

املعنى الذي يقصده املعلم(.
4- تقريب الظاهرة أو املفهوم من املتعلم.

5- إكساب املتعلم مجموعة من املهارات املرتبطة بالوسيلة التعليمية املستعملة.
6- تساعد على جعل املتعلم هو املنتج لعملية التعلم خاصة عندما يتفاعل مع الوسيلة التفاعلية 

بتلقائية وحب استطالع.
7- تنمي الكفايات املهنية للمعلم.

املعلم واملتعلمني من جهة أخرى  بينهم من جهة وبني  املتعلمني فيما  الدائم بني  التواصل  8- تعزز 
)خدمات اإلنترنت(.

9- تساعد على تنويع أساليب التعليم والتعلم ملواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني.
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أهمية الوسائل التعليمية:
احتمااًل  وأقل  أثرًا  أبقى  اخلبرات  فتكون  املتعلمني,  أذهان  في  املعلومات  تثبيت  على  تساعد   -1

للنسيان.
2- تعمل على حتريك واستثارة التفكير لدى املتعلمني وتشويقهم إلى التعلم.

3- تساعد على إثارة نشاط املتعلمني وتشجعهم على املشاركة والنقاش والتفاعل. 
4- توفر الوقت واجلهد الذي يبذله املعلم سواء في توصيل املعلومة أو في التحضير واإلعداد.

5- تتغلب على حدود الزمان واملكان في الصف وذلك من خالل عرض أحداث وقعت في املاضي.
6- تبسط املعلومات الصعبة وتوضحها.

7- حتسن عرض املادة وجتعل التعليم أكثر متعة.
8- تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.

تصنيف الوسائل التعليمية:
هذه  بني  من  جند  استعماله  من  الغرض  وحسب  متعددة  تصنيفات  التعليمية  الوسائل  عرفت 

التصنيفات ما يلي:

1- تصنيف الوسائل التعليمية على أساس احلواس:

أ- وسائط سمعية: كاحملاضرة املسجلة والتسجيالت الصوتية واإلذاعة املدرسية.
غير  املتحركة  واألفالم  الشرائح  اخلرائط,  املجسمات,  والصور,  كالرسوم  بصرية:  وسائط  ب- 

الناطقة.
ج- وسائط سمعية بصرية: كاألفالم املتحركة الناطقة, السينما, التليفزيون والتمثيليات.

:Dale 2- تصنيف على أساس طبيعة تفاعل املتعلم مع الوسيلة

يصنف Dale الوسائل التعليمية إلى ثالثة أصناف رئيسية:
التعليمية  الوسيلة  مع  مباشر  تفاعل  في  املتعلم  فيها  يكون  التي  وهي  احملسوسة:  الوسائل  أ- 

الواقعية واحلقيقية ويستعمل معظم حواسه, فهو يشارك فيها باألداء والعمل.
ب- الوسائل شبه احملسوسة: حيث يستعمل املتعلم أساسًا حاستي السمع والبصر.
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ج- الوسائل املجردة:
التخطيطية  والرسـوم  واللوحات  السبورية  والبيانات  الرسومات  وتشمل  البصرية:  الرموز   -

واخلرائط.
- الرموز اللفظية: وهي تعبيرات لفظية رمزية.

مكونات الوسائل التعليمية:

إن الوسائل التعليمية تتكون من مكونني رئيسيني هما: املواد التعليمية, األجهزة واألدوات التعليمية 
ومكونني آخرين ثانويني ال ُيشترط توفرهما في كل وسيلة تعليمية وهما: املواقف واألشخاص.

• تعرف املواد التعليمية بأنها: عبارة عن مادة خام حتمل مادة علمية )محتوى تعليمي( مثل: أشرطة 
الكاسيت, البرامج التعليمية, الشفافيات, الكتب العلمية, املجسمات والعينات التعليمية.

• املادة العلمية )احملتوى( هي: مجموعة املعلومات النوعية املرتبطة مبجال دراسي معني وُيراد إكسابها 
للمتعلمني. مثل: االحماض األمينية )وحدة بناء البروتينات(.

العلمية  املادة  التي تستخدم في عرض ونقل  املادية  التعليمية فهي املكونات  • أما األجهزة واألدوات 
التي حتملها املادة التعليمية. مثل: احلاسب اآللي )جهاز تعليمي(, جهاز عرض الشفافيات )جهاز 

تعليمي(, السبورة )أداة تعليمية(.

أسس ومعايير اختيار الوسيلة التعليمية:
1- مناسبة الوسيلة لألهداف التعليمية:

هذه  حتقيق  إلى  وتسعى  للدرس  التعليمية  األهداف  مع  التعليمية  الوسيلة  تتناسب  أن  يجب 
األهداف وأن تتسم بالوضوح وتخلو من التشويش.

2- مالئمة الوسيلة خلصائص املتعلمني:
التعليمية مع  اخلصائص اجلسمية واملعرفية واالنفعالية للمتعلمني وأن  الوسيلُة  يجب أن تتالءم 

ترتبط بخبراتهم السابقة وأن تتناسب مع قدراتهم العقلية واجلسمية.
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3- صدق املعلومات:
ينبغي أن تكون املعلومات التي تقدمها الوسيلة صادقة ومطابقة للواقع وأن تعطي صورة متكاملة 

عن املوضوع.
ي: 4- مناسبتها للمحتوى العلم

يجب أن ترتبط الوسيلة ارتباطًا وثيقا باحملتوى التعليمي وأن تسهل طريقة وصول هذا احملتوى إلى 
املتعلم بأقل جهد ووقت.

5- اقتصادية:
يجب أن تكون الوسيلة التعليمية غير مكلفة مادياً.

ية استخدامها مرات متعددة: 6- إمكان
شكلها  على  حتافظ  وأن  واملتعددة  املتشابهة  التعليمية  املواقف  في  الوسيلة  تستخدم  أن  يجب 

وجودتها وفاعليتها في إيصال املعلومة.
7- توفر عنصر األمان:

يجب أن تخلو الوسيلة التعليمية قدر اإلمكان من الظروف التي قد تشكل خطرًا على املعلم أو 
املتعلم.

8- يتوفر فيها عنصر اجلمال واملنطقية:
انتباه  لشد  وذلك  املعلومة  عرض  في  والتشويق  باجلاذبية  التعليمية  الوسيلة  تتسم  أن  يجب 

املتعلمني.

مميزات الوسائل التعليمية التقنية:

1- جتعل التعلم أكثر سرعة وتكيفاً.
2- تتيح جلميع احلواس املشاركة في التعلم.

3- يصبح التعلم معها أكثر واقعية.

4- تتيح الفرصة للجميع أن يتعلم.
5- تثري التعلم مبصادر ووسائط متعددة ومتكاملة ومتنوعة.

6- تزيد املشاركة اإليجابية للمتعلمني في عملية التعلم.
7- تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.

8- توفر أمناطًا غير تقليدية للمتعلمني )التعلم اإللكتروني - التعلم التعاوني(.
9- تستوعب األعداد املتزايدة من املتعلمني في القاعات التعليمية.
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القواعد الواجب مراعاتها عند اختيار الوسائل التعليمية التقنية:

أوالً: قواعد قبل استخدام الوسيلة:
1- حتديد الوسيلة املناسبة.

2- التأكد من إمكانية احلصول عليها.
3- جتهيز متطلبات تشغيل الوسيلة.

4- تهيئة مكان عرض الوسيلة.

ياً: قواعد عند استخدام الوسيلة: ثان
1- التمهيد الستخدام الوسيلة.

2- استخدام الوسيلة في التوقيت املناسب.
3- عرض الوسيلة في املكان املناسب.

4- عرض الوسيلة بأسلوب شيق ومثير.
5- التأكد من رؤية جميع املتعلمني للوسيلة خالل عرضها.

6- التأكد من تفاعل جميع املتعلمني مع الوسيلة خالل عرضها.
7- إتاحة الفرصة ملشاركة بعض املتعلمني في استخدام الوسيلة.

8- عدم االطالة في عرض الوسيلة جتنبًا للملل.
9- عدم اإليجاز املخل في عرض الوسيلة.

10- عدم ازدحام الدرس بعدد كبير من الوسائل.
11- عدم إبقاء الوسيلة أمام املتعلمني بعد استخدامها جتنبًا النصرافهم عن متابعة املعلم.

12- اإلجابة عن أية استفسارات ضرورية للمتعلم حول الوسيلة.

ثالثاً: قواعد بعد االنتهاء من استخدام الوسيلة:
1- تقومي الوسيلة: للتعرف على فعاليتها أو عدم فعاليتها في حتقيق الهدف منها, مدى تفاعل 

املتعلمني معها ومدى احلاجة الستخدامها أو عدم استخدامها مرة أخرى.
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وإعادة  منها  يتلف  قد  ما  استبدال  أعطال,  لها من  قد يحدث  ما  أي إصالح  الوسيلة:  2- صيانة 
تنظيفها وتنسيقها كي تكون جاهزة لالستخدام مرة أخرى.

أو استخدامها في  الوسيلة: أي تخزينها في مكان مناسب يحافظ عليها حلني طلبها  3- حفظ 
مرات قادمة.

وسائل التقنية التعليمية احلديثة:
.OVER HEAD PROJECTOR »1- السبورة الضوئية »جهاز عرض فوق الرأسي

.SLIDES 2- جهاز عرض الصور الشفافة األفالم الثابتة والشرائح
.MOVIE PROJECTOR 3- جهاز عرض األفالم املتحركة السينما

.VIDEO 4- جهاز الفيديو
.Transparencies printing 5- جهاز طبع الشفافيات

6- احلاسب اآللي وملحقاته.
7- األجهزة اللوحيه \ التابلت.

8- الهواتف احملمولة.
9- القنوات التعليمية.
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التقومي

� مفهوم التقومي:
هو عبارة عن اإلجراءات العملية التي تهدف إلى تقدير ما يبذل من جهد لتحقيق األهداف التربوية 
في ضوء ما أتفق عليه من معايير وما وضع من تخطيط مسبق واحلكم على مدى فاعلية هذه اجلهود 
األهداف  حتقيق  إلى  به  والوصول  األداء  حتسني  بقصد  التنفيذ  في  وصعوبات  عقبات  من  يصادفها  وما 

التربوية.

� خصائص التقومي اجليد:
واختالف  حركي(  نفس   – وجداني   – )معرفي  أنواعها  اختالف  على  األهداف  يحقق  أن   -1

مستوياتها.
2- أن يكون التقومي مستمرًا ومالزمًا للعملية التعليمية من بدايتها وحتى نهايتها.

3- أن يتصف بالصدق والثبات واملوضوعية.
4- أن يقوم على أساس من الدميقراطية وهذا يعني مشاركة املتعلم في تقومي نفسه ذاتياً.

5- أن يكون شاماًل لنواحي النمو املختلفة سواء )العقلية, اجلسمية, النفسية واالجتماعية(.
6- أن يعتمد على أساليب ووسائل متنوعة.

� وظائف التقومي:
يجب النظر إلى التقومي باعتباره وسيلة وليس غاية فاالختبار يعد خبرة يجب أن يستفيد منها كل 
من املتعلم واملعلم ومصححي املناهج الدراسية والباحثون في تفضيل طريقة تدريس معينة كما يستفيد 

منه القائمون باإلدارة العلمية والتعليمية وميكن توضيح ذلك في النقاط التالية:
1- التقومي وسيلة للتشخيص:

 ملعرفة مستويات املتعلمني وتشخيص نواحي القوة والضعف قبل وأثناء وبعد االنتهاء من دراسة 
الوحدة بقصد تطوير املادة الدراسية وطرائق التدريس لتناسب كل متعلم .

2- التقومي وسيلة للعالج:
إلى  الوصول  التربوية في سبيل  العملية  التي من شأنها تصحيح  املقترحات والتوصيات  لتقدمي 
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األهداف املنشودة.
3- التقومي وسيلة للوقاية:

وذلك باتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب املعوقات واملشكالت التي ظهرت أثناء العملية التربوية 
)التعليم – التعلم(.

� أنواع التقومي:
ي - ما قبل التدريس(: ي )التقومي املبدئ أوالً: التقومي القبل

ويتم بصورة اختبارات كتابية أو شفهية أو عملية إجنازيه في حالة املهارات التطبيقية.

ومن أهم املبادئ التي يجب أن يراعيها املعلم في مثل هذه االختبارات:

الباب  يترك  بحيث  املطلوب  للمستوى  حتديد  بدون  عام  بشكل  السؤال  صيغة  عمومية   -1
مفتوحًا للمتعلم الستعمال أي معرفة يعرفها أو قدرة ميلكها.

دون  املقصود  فهم  على  املتعلم  ملساعدة  اللغوي  الوضوح  مراعاة  أي  الغاية  وفهم  الوضوح   -2
معاناة.

حالة  في  عنه  لإلجابة  احملدد  الوقت  ضعف  يعطى  كأن  الوقت  عامل  على  التركيز  عدم   -3
استخدام االختبار املعياري.

ي - ما قبل التدريس(: ي )التقومي املبدئ � فوائد التقومي القبل
1- حتديد معرفة أو مهارة املتعلمني كما ونوعا قبل التدريس.

2- معرفة املعلم ملدى تأثير عملية التعليم من خالل معرفة مقدار تعلم املتعلم.
املعلومات  املعلم من هذه االختبارات في توزيع وتعديل تدريسه من حيث كمية  3- استفادة 
ونوعها وطرق التدريس واألنشطة املستعملة إليصالها للمتعلمني حسب حاجة املتعلمني 

الفردية أو املجموعات الصغيرة منهم.
ي - املستمر(: اً: التقومي أثناء التدريس )التكوين ي ثان

املالحظة  بواسطة  التعلم  عملية  خالل  تنفيذها  ويتم  املطلقة  املعلم  مسؤولية  املرحلة  هذه  ومتثل 
واالختبارات الدورية القصيرة واألسئلة الشفهية واملناقشات الصفية.

ي - املستمر(: � فوائد التقومي أثناء التدريس )التكوين
يستفيد املعلم من نتائج هذا التقومي في توجيه تدريسه وتعديله املستمر من حيث املعلومات 
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واألنشطة وطرق التدريس, كذلك في االستجابة حلاجات املتعلمني الفردية أثناء عملية التعليم.
ي: ثالثاً: التقومي النهائ

وتتم هذه املرحلة بعد االنتهاء من عملية التدريس من قبل املعلم في حالة االختبارات التحصيلية 
ووسائل املالحظة املنظمة.

ي: � فوائد التقومي النهائ
يكشف مقدار النمو الفردي فكريًا وقيميًا وعاطفيًا وسلوكياً, كما يستعمل للكشف عن مدى 

تأثير املعلم نفسه على املتعلمني.

أساليب التقومي:
1- االختبارات املقالية.

2- االختبارات املوضوعية.
3- االختبارات الشفوية.
4- االختبارات العملية.

االختبارات املقالية:  -1
هناك وظائف يجيد اختبار املقال قياسها وهي:

القدرة على انتقاء األفكار وربطها وتنظيمها وخلق أمناط أساسية جديدة من األفكار وفيها يستخدم 
املتعلم لغته في التعبير عن أفكاره.

يتضمن االختبار املقالي عددًا من األنواع يجب أن يشتمل كل منها على:
1- التعريف       2- التعليل       3- التفسير       4- الشرح       5- املقارنة

االختبارات املوضوعية:  -2
تتضمن أسئلة محددة وقصيرة وإعداد هذا النوع من االختبارات يعتبر عملية فنية حتتاج إلى خبرة 

وتنظيم.

ومن معالم األسئلة املوضوعية:

- حتكم على نسبة التحصيل العلمي للمتعلم.
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- تتصف باملوضوعية شكاًل ومضمونًا وال تخضع ألهواء املعلم.
عن  واالبتعاد  وفهم  بدقة  اإلجابات  وحتديد  التفكير  سرعة  على  القدرة  املتعلم  عند  تنمي   -

احلفظ.
- ال تتأثر درجة املتعلم بأسلوبه أو خطه.

- ال تأخذ وقتًا طوياًل من املتعلم في اإلجابة عنها أو من املصحح في تصحيحها على الرغم من 
كثرة عددها.

- تكون اإلجابة ثابتة ومؤكدة وال مجال الختالف حولها مهما كثر عدد املصححني.
- تضفي على التصحيح صفة العدالة.

ي: ى أربعة أقسام وه � تنقسم األسئلة املوضوعية إل
1( اختبار التكملة واألسئلة ذات اإلجابة القصيرة:

قصيرة  بعبارة  عنها  يجيب  أن  أو  كتابة  يكملها  أن  املتعلم  من  يطلب  أسئلة  أو  فقرات  عن  عبارة 
وتستعمل هذه االختبارات في قياس قدرة املتعلمني على التذكر من خالل استعادتهم لبعض الكلمات 

أو املصطلحات أو احلقائق اجلزئية.
وعند إعدادها يجب مراعاة اآلتي:

1- أال تؤخذ اجلمل والعبارات حرفيا من الكتاب املقرر.
2- أن تترجم العبارات عن املادة الدراسية التي تعلمها  املتعلم.

3- أن حتذف كلمٌة أو اثنتان من كل عبارة على أن يبقى معناها واضحًا ومفهوماً.
4- أن يتأكد املعلم عند احلذف من أن اإلجابة واحدة )كلمة واحدة( فقط تالئم الفراغ املوجود.

املعنى  يفقد  الفراغات  كثرة  )ألن  الواحدة  العبارة  أو  اجلملة  في  فراغني  من  أكثر  يكون  أال   -5
الوضوح(.

العبارة لتسهيل اإلجابة على املتعلم بعد فهمه  الثاني من  الفراغات في النصف  6- أن تكون 
للمشكلة أو موضوع السؤال.

7- أن تتراوح اإلجابات املطلوبة بني كلمة أو رقم أو عبارة واحدة على األكثر.
8- أن تستخدم الصور والرسوم كلما أمكن ذلك.
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2( اختبارات الصواب واخلطأ:
عبارة عن عبارات يطلب من املتعلم أن يضع عالمة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) x ( أمام 

العبارة غير الصحيحة.
وعند إعدادها يجب مراعاة اآلتي:

1- أن يكون املفهوم املتجسد في السؤال باخلطأ أو الصواب.
2- أن يكون نصف األسئلة ذا إجابة خاطئة, والنصف اآلخر إجابة صحيحة مع مراعاة خلط 

أسئلة النصفني عشوائياً.
3- أن تكون جمل أو عبارات األسئلة قصيرة ما أمكن ذلك.

4- أال حتتوي على أسئلة تعجيزية أو غامضة هدفها إرباك املتعلم.
5- أال يحتوي السؤال على كلمة أو إشارة تؤدي مباشرة إلى اإلجابة الصحيحة.

الغير  اإلجابة  عبارات  من  أقصر  أو  أطول  الصحيحة  اإلجابة  عبارات  أو  جمل  تكون  أال   -6
صحيحة.

7- أن تكون صياغة العبارات أو اجلمل دائمًا في حالة اإلثبات ال النفي أو نفي النفي.
3( اختبارات مزاوجة العناصر:

هي وجود عدد من الفقرات أو املشكالت في صيغة فقرات على الطرف األمين من الصفحة, تكون 
بني  يوصل  أن  املتعلم  من  واملطلوب  مخالف  بترتيب  وضعت  ولكنها  األيسر  الطرف  في  عنها  اإلجابة 

املشكلة وحلها باخلطوط أو األرقام.
وعند إعدادها يجب مراعاة اآلتي:

1- أن يستعمل االختبار ملرة واحدة فقط.
2- أن يختبر كل سؤال نوعًا واحد من املعلومات.

3- أن تكون قائمة االختيار أو اإلجابة أكثر من قائمة العناصر واألسماء املطلوب اإلجابة عنها.
4- أن ترتب العناصر االختيارات هجائيا أو حسب قيمتها الرقمية أو حدوثها الزمني.

5- أن يكون سؤال املطابقة على صفحة واحدة.
4( اختبارات االختيار من متعدد:

عبارة عن عدة إجابات لسؤال يطلب من املتعلم اختيار واحد منها متثل اإلجابة الصحيحة.
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وعند إعدادها يجب مراعاة اآلتي:
الصيغة  ومتشابهة  موجزة  البدائل  تكون  وأن  ومفيدة  واضحة  السؤال  دعامة  تكون  أن   -1

والطول.
يبحث عن  ثم  الدراسية ويصوغها سؤااًل  املادة  ينسخ عبارة من  أو  ينقل  أن ال  املعلم  2- على 

اإلجابة الصحيحة ويضع بنودًا قريبة منها.
3- أال يقل عدد البدائل عن أربعة.

4- أال حتتوي البدائل على إشارات اإلجابة الصحيحة.
5- أن ال يكون هناك أكثر من إجابة واحدة صحيحة ضمن البدائل.

6- أن ترتب البدائل هجائيًا أو زمنياً.
العلمية   املادة  أو  للمتعلمني  شيئًا  تعني  ال  هامشية  أسئلة  أو  عناصر  على  حتتوي  ال   -7

الدراسية.
8- أن يوضع قوسان )   ( بجانب كل سؤال لوضع رقم اإلجابة املختارة.

9- أن تستعمل الرسوم والصور وغيرها كلما أمكن خالل األسئلة إلضفاء روح املتعة والفائدة.
10- ال حتتوي اإلجابة على عبارة ) جميع ما سبق (. 

3- اإلختبارات الشفوية:
وهي تتشابه مع اختبارات املقال غير أنها ال يستخدم فيها الكتابة وال تصحيح اخلطأ.

4- االختبارات العملية:
وهذه االختبارات توضع لقياس مدى حتقيق األهداف النفس حركية وتتضمن هذه االختبارات:

1- بطاقة التدقيق.
2- التنفيذ العملي جلزء من محتوى املقرر.

ويراعى في هذه االختبارات ما يلي:
1- أن يتناسب الوقت احملدد لها مع اجلزء املراد تنفيذه عملياً.
2- أن يوضع في االعتبار املهارات العملية التي يراد قياسها.

3- أن حتدد معايير لألداء العملي.
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معالم الوحدة الدراسية 

تتكون الوحدة الدراسية الكاملة تربويا من العناصر الرئيسية التالية:
1- مجال الوحدة الدراسية.
2- عنوان الوحدة الدراسية.

3- اليوم والتاريخ.
4- الصف و احلصة الدراسية وزمن تنفيذ الوحدة الدراسية.

5- األهداف السلوكية اخلاصة بالوحدة الدراسية.
6- التقومي املبدئي.

7- استراتيجيات التعليم والتعلم )األنشطة التعليمية(.
8- التقومي النهائي.

9- معايير التقومي العملي.
10- املادة العلمية واملراجع واملصادر.

11- التقومي الشفوي.
12- اجلدول الزمني.
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وحدة دراسية مصغرة في مجال ...................

عنوان الوحدة ..........................................

مالحظاتاحلصةالصفاليوم والتاريخ

زمن تنفيذ الوحدة:
األهداف السلوكية:

بعد دراسة هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة على أن:
املجال املعرفي:

............................................................................................................. -1

..............................................................................................................-2

............................................................................................................. -3

..............................................................................................................-4

..............................................................................................................-5

............................................................................................................. -6
املجال الوجداني:

............................................................................................................. -1

............................................................................................................. -2

............................................................................................................. -3
املجال النفس حركي:

............................................................................................................. -1

............................................................................................................. -2
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التقومي املبدئي
.........................................................................................................................

 األنشطة التعليمية املقترحة:
1-................................................................................. رقم الهدف......................
2-................................................................................. رقم الهدف......................
3-................................................................................. رقم الهدف......................

التقومي  النهائي:
س1: ضعي عالمة ) √ ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة ) × ( أمام العبارات غير الصحيحة:

)   ( ............................................................................................................... -1
)   (  .............................................................................................................. -2
)   ( ............................................................................................................... -3
)   (  .............................................................................................................. -4

س2: أكملي العبارات التالية بكلمات مناسبة:
.................................................................................................................... -1
.................................................................................................................... -2
.................................................................................................................... -3
.................................................................................................................... -4

س3: اختاري اإلجابة الصحيحة من بني األقواس:
................................................................................................................... -1
................................................................................................................... -2
................................................................................................................... -3
................................................................................................................... -4
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س4: اختاري من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )ب(:

املجموعة )ب(املجموعة )أ(
-1
-2
-3
-4
-5

س5: اكتبي املصطلح العلمي الذي يدل على العبارات اآلتية:
................................................................................................... )                    ( -1
................................................................................................... )                    ( -2
................................................................................................... )                   ( - 3

س6: أ- عرفي ما يلي تعريفًا علميًا سليماً:
.........................................................................................................................

س7: عللي ملا يلي تعلياًل علميًا سليماً:
.........................................................................................................................

س8: قارني بني ---- و ---- من حيث:
.........................................................................................................................

س9: أذكري ثالث من:
.................................................................................................................... -1
.................................................................................................................... -2
.................................................................................................................... -3

س10: اكتبي ما تعرفينه عن:
.........................................................................................................................
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س 11: اشرحي – وضحي
.........................................................................................................................

معايير التقومي العملي:
.................................................................................................................... -1
.................................................................................................................... -2
.................................................................................................................... -3

املادة العلمية:
الكتاب املدرسي من ص )     (   إلى  ص )       (.

املراجع واملصادر:
..........................................................................................................................

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

التقومي الشفوي:
..........................................................................................................................

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

اجلدول الزمني لوحدة دراسية في أسبوعني:

األنشطة
األسبوع

الثانياألول

التقومي الشفهي

التقومي املبدئي

األنشطة التعليمية املقترحة

التقومي النهائي
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اجلدول الزمني لوحدة دراسية ألسبوع واحد:

الزمنالنشاط
التقومي الشفهي
التقومي املبدئي

األنشطة التعليمية املقترحة
التقومي النهائي
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جدول لألهداف السلوكية في البعد املعرفي والوجداني 
والنفس حركي, وصفها وبعض عباراتها

)Cognitive Domain( ي أوالً: البعد املعرف
العبارات السلوكية.الفئة ووصفها.

قائمة, املعرفة: تذكر املادة التي مت تعلمها  سابقاً. تضع  حتدد,  تعدد,  تسمي,  تذكر,  تعرف, 
تسترجع.

املادة وحتويلها من  معنى  فهم  القدرة  على  االستيعاب: 

شكل إلى آخر )الكلمات إلى أرقام(.

أمثلة,  تعطي  تلخص,  تصف,  تشرح,  تفسر,  توضح, 

تشير إلى, تضرب مثال.

التطبيق: القدرة على استعمال املادة املتعلمة في مواقف 
محسوسة وجديدة.

تطبق معلومة, تستخدم معلومة, تثبت باألدلة )شفهيًا 
حتديد  )يجب  معلومة  تستعمل  تستعني,  وحتريرياً(, 

املعلومة(.

التحليل: القدرة على تفتيت وجتزئة املادة إلى عناصرها 
املكونة لها لفهم البناء التنظيمي لتلك املادة.

حتلل, متيز, تفرق, تصنف, توازن, تفصل بني, تستنتج, 
تفكك, تفحص.

البعض  القدرة على وضع األجزاء مع بعضها  التركيب: 
لتشكيل كل أو محتوى جديد.

تخطط,  تنظيم,  تعيد  تقترح,  تعدل,  تبتكر,  تصمم, 
تنتج,  تشكل,  تنظم,  تبدع,  باملعلومات,  تزود  تكون, 

تبدع.

التقومي: القدرة على احلكم على قيمة املادة لغرض ما من 
خالل وضع معايير محددة, معايير داخلية )تنظيم املادة( 

ومعايير خارجية )مناسبة املادة للهدف(.

تبرهن,  تقيس,  تفاضل,  على,  حتكم  تقيم,  تقارن, 
تختار.

)Affective Domain( ي اً: البعد الوجدان ي ثان
مثيرات  إلى  لالنتباه  الذاتية  الطالبات  رغبة  االنتباه: 

معينة.
تسمع بيقظة, تنتبه, تتابع, تركز على, تصغي, تالحظ, 

حتسن.



51

تشترك التقبل. بحرية,  جتيب  تطيع,  تتقبل,  تبادر,  تستجيب, 
في, تناقش, تبدي استعداداً, توافق على.

تشارك, تثير نقاط جديدة, تشترط طواعية, تعتني ب, االهتمام.
تبدي اهتمامًا ب, تتعاون في, تتطوع للقيام بعمل ما, 

تقرأ حول املوضوع, حترص.

تظهر والء تكوين اجتاه. فكرة,  تتبنى  بحرية, متارس بحماس,  تختار 
ل, تبذل مجهوداً, تبادر ب, تدافع عن, تفضل.

ترتب تبعًا لألهمية, توائم, تكيف, تعدل, تطور, تبرر.تكوين النظام القيمي.

ل, السلوك القيمي. تتطوع  على,  حتافظ  تواظب,  تتصرف,  تسلك, 
حترص.

)Psychomotor Domain( ي ثالثاً: البعد النفس حرك
احلركات االنعكاسية: االستجابة إلى مثيرات بأسلوب ال 

إرادي أو بعفوية.
كل فعل مباشر يدل على اكتساب مهارة نفس حركية 

من مثل:
تسرج,  تقص,  القماش,  تقوم  القالب,  تشف  تقيس, 
تؤدي,  جترب,  حتاول,  عمل,  تعيد  تكرر,  تنقل,  متكن, 
تنفذ, تطبق ما تعلمته, تنتج بكميات, تؤدي بقليل من 
نسبية,  بكفاءة  تعمل  تصنع,  على,  تتدرب  األخطاء, 

تعرض طريقة العمل, تتقن, تعمل بثقة, تنتج.
سلم  تسلسل  حسب  مرتبة  األفعال  هذه  مالحظة: 

األهداف النفس حركية.

أساسية  إرادية  بحركات  القيام  األساسية:  احلركات 
للوصول إلى الهدف.

عن  وصلت  مثيرات  إلى  االستجابة  احلسية:  القدرات 
طريق احلواس.

الصبر  البدنية: تطور قدرات عامة في جوانب  القدرات 
القوة - املرونة والرشاقة.

املهارات احلركية: أداء نشاط معقد أو متشابك بدرجة من 
الدقة والبراعة.

عن  واملشاعر  العواطف  توصيل  اللفظي:  غير  االتصال 
طريق حركات اجلسم.



وحدة إدارة املواد
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األهداف العامة لوحدة إدارة املوارد

املنظفات  باستخدام  لتنظيفه  املثلى  والطريقة  املنزل  املستخدم في  األثاث  بأنواع  املتعلمة  تعريف   -1
املنزلية.

2- تزويد املتعلمة بالطرق املثلى للتخزين مع تعريفها بأنواع خزانات املالبس.
اتخاذ  على  تساعد  التي  اخلطوات  إلى  باإلضافة  اإلدارية  العملية  بأسس  املتعلمة  وعي  تنمية   -3

القرار.
4- تزويد املتعلمة بأسس رسم اخلريطة الذهنية واستخدامها في حياتها.

5- تتعرف املتعلمة على مفهوم املوارد وأنواعها.
6- تنمية مهارات املتعلمة فيما يخص وضع امليزانية.

7- تتعرف املتعلمة على حقوق وواجبات املستهلك واجلهات الرسمية املعنية بحماية املستهلك مع 
بيان أثر الدعاية واإلعالن في سلوك املستهلك.
8- تزويد املتعلمة بأهمية التدوير في حياتها.

9- تنمية مهارات املتعلمة في تدوير بعض اخلامات املستهلكة.
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الهيكل البنائي لوحدة إدارة املوارد

توصيف املنهج وإعداد الهيكل البنائي
ملناهج الوثيقة الوطنية لدولة الكويت لالقتصاد املنزلي للمرحلة املتوسطة

ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

احملتوىاملفاهيماملجال
طرق التدريس - األنشطة 

أساليب التقوميالتعليمية

إدارة املنزل
و

الثقافة 
اإلستهالكية

األثاث املسكن
املستخدم في 

غرف املنزل

الدراسية  للوحدة  وتوضيح  شرح   -
التدريس  طرق  إحدى  مستخدمة 

اآلتية:
� التعلم التعاوني.

� العصف الذهني.
� التعلم االلكتروني.

عرض مصورات - فيلم تعليمي.
- مناقشة توضيحية للمنزل ومحتوياته 
وأهميته لألسرة مستعينة بالبطاقات 

واملصورات.
التقنية(  )الوسائل  االيباد  استخدام   -

لعرض غرف املنزل.
املنزل  غرف  حملتويات  وتوضيح  شرح   -

من أثاث مناسب لها.

- أسئلة تقوميية متنوعة مابني 
املوضوعي واملقالي.

- أوراق العمل.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

إدارة املنزل
و

الثقافة 
اإلستهالكية

- املنظفات املسكن
املنزلية.

- طرق تنظيف 
أثاث املنزل.

الدراسية مستخدمة  للوحدة  شرح وتوضيح 
إحدى طرق التدريس اآلتية:

� حل املشكالت.
� التعلم باملجموعات.

� التعلم املصغر.

� التعلم الذاتي.
� االستكشاف.

� التعلم اإللكتروني.
 - تعليمي  فيلم   - مصورات  عرض   -

منظفات.
- مناقشة استنتاجيه ألهمية النظافة مستعينة 

باآليات القرآنية واألحاديث النبوية.
املنظفات  ألنواع  توضيحية  مناقشة   -
املنزل  أثاث  تنظيف  في  املستخدمة 

)جاهزة – منزلية( مستعينة بالعينات.
- بيان عملي لطريقة تنظيف أثاث املنزل كل 
حسب نوعه )خشب – استيل – فضة - 
باستخدام   ) قماش...   - جلد   – زجاج 
مواد تنظيف متنوعة مع عرض مصورات.
- تدريب وتطبيق املتعلمات لطرق استخدام 

املنظفات حسب نوع األثاث.
- عمل وسائل مرحلية لطرق التنظيف.

أوراق عمل 
- تقومي الفيلم 

التعليمي بعد 
عرضه.

- عمل مقارنة بني 
املنظفات اجلاهزة 

واملنزلية.
- إعداد تقرير عن 

املنظفات وتقييمه.
- تقييم املتعلمات 

وفق معايير التطبيق 
العملي.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

إدارة املنزل
و

الثقافة 
االستهالكية

مستخدمة - التخزين.املسكن الدراسية  للوحدة  وتوضيح  شرح 
إحدى طرق التدريس اآلتية:

� التعلم باملجموعات.
� طريقة املشروع.

� حل املشكالت.
� التعلم الذاتي.

� التعلم التعاوني.
� االستكشاف.

� التعلم اإللكتروني.
 - تعليمي  فيلم   - مصورات  عرض   -

مجسمات.
- مناقشة توضيحية ملفهوم التخزين مستعينة 

بالبطاقات واملصورات.
للتخزين  املثلى  للطرق  توضيحية  مناقشة   -
مستعينة  األخرى  واملواد  الغذائية  للمواد 

باألفالم التعليمية.
عند  مراعاته  يجب  ملا  توضيحية  مناقشة   -

التخزين.
في  التخزين  ملراكز  توضيحية  مناقشة   -
مستعينة  الذاتي  التعلم  طريق  عن  املنزل 

باملصورات.
- عرض مناذج لطرق مختلفة للتخزين.

- تطبيق عملي )التخزين(.

- أسئلة تقوميية 
متنوعة بني 

املوضوعي واملقالي.
- أوراق عمل.

- تقومي الفيلم 
التعليمي عن 

مراكز التخزين بعد 
عرضه.

- االستعانة ببرامج 
إلكترونية متطورة 

لطرق التخزين.
- إعداد تقرير 

الكتروني مصور 
عن مراكز التخزين.
- تقييم املتعلمة وفق 

معايير التطبيق 
العملي.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

إدارة املنزل
و

الثقافة 
االستهالكية

اإلدارة 
املنزلية

الدراسية العملية اإلدارية. للوحدة  وتوضيح  شرح 
مستخدمة إحدى طرق التدريس اآلتية:

- التعلم الذاتي.
- التعلم التعاوني.

- العصف الذهني.
- حل املشكالت.

- تطبيق اخلريطة الذهنية.
- عرض بطاقات فيلم تعليمي.

- مناقشة توضيحية خلطوات العملية 
اإلدارية.

اخلطط  ألنواع  استنتاجيه  مناقشة   -
وصفاتها باالستعانة بفيلم.

إعداد  على  املتعلمات  تدريب   -
خطة قصيرة املدى ملتعلمة املرحلة 

املتوسطة.
- بطاقات كتابية.

- أوراق عمل.

- كتابة تقرير.
- تقومي الفيلم.

- تقييم خطة متعلمة 
قصيرة املدى.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

احملتوىاملفاهيماملجال
طرق التدريس - األنشطة 

أساليب التقوميالتعليمية

إدارة املنزل
و

الثقافة 
االستهالكية

الدراسية - اتخاذ القرارات.اإلدارة املنزلية للوحدة  وتوضيح  شرح 
التدريس  طرق  إحدى   مستخدمة 

اآلتية:
- التعلم الذاتي.

- الطريقة احلوارية.
- حل املشكالت.

- استكشاف.
- متثيل األدوار.

- حقيبة تعليمية.
فيلم   - مصورات  عرض   -

تعليمي - بطاقات.
ملفهوم  استنتاجية  مناقشة   -
باالستعانة  القرارات  اتخاذ 

بالبطاقات اإللكترونية.

ألنواع  توضيحية  مناقشة   -
تبادل  طريق  عن  القرارات 
بالبطاقات  مستعينة  األدوار 

واملشاهد التمثيلية.
خلطوات  توضيحية  مناقشة   -
مستعينة  القرارات  اتخاذ 

باملشاهد التمثيلية.

- أسئلة تقوميية متنوعة 
بني املوضوعي واملقالي.

- أوراق عمل.
- إعداد تقرير بعد 

مشاهدة فيلم عن اتخاذ 
القرارات.

- تقسيم املتعلمات إلى 
مجموعات مع عرض 

مشكلة وتقوم املتعلمات 
بعرض حلول وبدائل 

مختلفة واختيار أفضل 
الطرق التخاذ القرار.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

إدارة املنزل
و

الثقافة 
االستهالكية

اإلدارة 
املنزلية

- اخلريطة 
الذهنية.

الدراسية مستخدمة  - شرح وتوضيح للوحدة 
إحدى طرق التدريس اآلتية:

- العصف الذهني.
- التعلم اإللكتروني.

- استراتيجيات التعلم النشط.
ملفهوم  استنتاجية  توضيحية  مناقشة   -
بنماذج  االستعانة  مع  الذهنية  اخلريطة 

خلرائط ذهنية.
- مناقشة توضيحية خلطوات عمل اخلريطة 
إلكترونية  مبصورات  مستعينة  الذهنية 

وورقية.
خريطة  عمل  على  املتعلمات  تدريب   -

ذهنية إلحدى اخلطط القصيرة املدى.
الذهنية  اخلرائط  ألخطاء  ذهني  عصف   -

من الصور التي أمامها.

- تطبيقات عملية )عمل خريطة ذهنية(.

- تصميم اخلريطة 
الذهنية.

- أوراق عمل.
- تقييم خرائط إلكترونية 

بعد عرضها.
وفق  املتعلمات  تقييم   -
معايير التطبيق العملي.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

إدارة املنزل
و

الثقافة 
االستهالكية

إدارة موارد 
األسرة

املالية  املوارد  إدارة   -
لألسرة.

- مصادر الدخل.

شرح وتوضيح للوحدة الدراسية مستخدمة 
إحدى طرق التدريس اآلتية:

- التعلم الذاتي.
- العصف الذهني.
- اخلريطة الذهنية.

املوارد  ملفهوم  توضيحية  مناقشة   -

والفيلم  بالبطاقات  باالستعانة  املالية 
التعليمي.

- خريطة ذهنية ألقسام املوارد.
- مناقشة استنتاجية للعوامل التي تؤثر 

على إدارة األموال.
- أهمية التخطيط املالي.

دخل  ملصادر  استنتاجية  مناقشة   -
)األسرة – املتعلمة( مستعينة ببطاقات 
مخطط   - تعليمي  وفيلم  مصورات 

سهمي.
- أقسام الدخل.

املصروفات  ألنواع  استنتاجية  مناقشة   -
اخلريطة  أو  السهمي  باملخطط  ورسم 

الذهنية.

- أوراق عمل.
- تقييم الفيلم 
وإعداد تقرير.

- مصورات.
- بطاقات.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

إدارة املنزل
و

الثقافة 
االستهالكية

إدارة موارد 
األسرة

- تعريف 
امليزانية.

- الهدف من 
امليزانية.
- األسس 

العامة 

للميزانية.
- ميزانيتك 

الشخصية.
- االدخار.

- تطبيقات 
عملية.

)خطة صرف 
تقديرية(.

- شرح وتوضيح للوحدة الدراسية مستخدمة إحدى 
طرق التدريس اآلتية:

- الطريقة احلوارية - حل مشكالت - االستكشاف.
- التعلم باللعب - احملاضرة.

- التعلم الذاتي - التعلم التعاوني.
- تطبيق اخلريطة الذهنية.

- عرض بطاقات - فيلم تعليمي – مخطط ميزانية.
عن  وذلك  امليزانية  ملفهوم  توضيحية  مناقشة   -

طريق العصف الذهني مستعينة بالبطاقات.
امليزانية  وضع  من  للهدف  استنتاجيه  مناقشة   -

مستعينة باملشاهد التمثيلية.
للميزانية  العامة  لألسس  توضيحية  مناقشة   -
مستعينة  امليزانية  إعداد  عند  إتباعها  وأهمية 

بالبطاقات.
الشخصية  امليزانية  ألهمية  استنتاجيه  مناقشة   -

مستعينة باملشاهد التمثيلية.
- االستعانة باخلريطة الذهنية لبيان مفهوم االدخار 

وأنواع االدخار وفوائده وأهميته للمجتمع.
- عرض فيلم تعليمي يبني طريقة حساب التوفير.
- عرض مناذج الستمارة طلب فتح حساب التوفير.

مخطط  عمل  كيفية  على  املتعلمات  تدريب   -
ميزانية أسبوعية ملتعلمة املرحلة املتوسطة.

- رحلة للبنك لعمل حساب توفير.
- تطبيقات عملية خلطة صرف تقديرية.

أوراق عمل.
تقييم الفيلم بعد 

عرضه.
تقييم ملخططات 

امليزانية األسبوعية 
للمتعلمة.

تقييم اخلريطة 
الذهنية.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

إدارة املنزل
و

الثقافة 
االستهالكية

الثقافة 
االستهالكية 

لألسرة

- حقوق 
املستهلك.

- واجبات 
املستهلك.
- مشكالت 
املستهلك.

- اجلهات 
الرسمية 
املختصة 
بحماية 

املستهلك.

مستخدمة  الدراسية  للوحدة  وتوضيح  شرح   -
إحدى طرق التدريس اآلتية:

- احملاضرة.
- ندوات.

- االستكشاف.
- التعلم الكتروني.

- التعلم الذاتي.
- التعلم التعاوني.

- متثيل األدوار - العصف الذهني.
- تطبيق اخلريطة الذهنية.

- عرض مصورات - فيلم تعليمي.
- مناقشة توضيحية حلقوق املستهلك )السالمة 
لرأي  االستجابة   – االختيار   – املعرفة   –

املستهلك( مستعينة باملشاهد التمثيلية.
املستهلك  لواجبات  توضيحية  مناقشة   -
)حتمل املسؤولية – سالمة البيئة – مواصفات 
ترشيد   – خلل  أي  ضد  الشكوى   – السلع 
الذاتي  التعلم  طريق  عن  وذلك  االستهالك( 

مستعينة بالبطاقات واملشاهد التمثيلية.
املستهلك  ملشكالت  استنتاجيه  مناقشة   -
 – اجلودة   – الكمية   – النوعية  )الصفات 

السالمة واألمان – التسعيرة – االحتيال(.
الرسمية  اجلهات  حول  استنتاجيه  مناقشة   -
عن  وذلك  املستهلك  بحماية  املختصة 
باألفالم  مستعينة  الذهني  العصف  طريق 

التعليمية.

- أوراق عمل.
- لوحات إرشادية.

- رحلة إلى 
اجلهات 

الرسمية حلماية 
املستهلك 

وإعداد التقرير.
- تقييم مشاهد 

متثيلية 
ملشكالت 

املستهلك.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

إدارة املنزل
و

الثقافة 
االستهالكية

الثقافة 
االستهالكية 

لألسرة

- وسائل الدعاية 
واإلعالن وأثرهما 

في سلوك 
املستهلك.

- تطبيقات عملية.
– تصميم مناذج 

متنوعة للدعاية 
واإلعالن.

التدريسية  للوحدة  وتوضيح  شرح 
مستخدمة إحدى طرق التدريس اآلتية:

- التعلم الكتروني.
- التعلم الذاتي.

- التعلم التعاوني.
- عرض مصورات - فيلم تعليمي - 

كتيبات – إعالنات.
من  كل  ملفهوم  توضيحية  مناقشة   -
الدعاية واإلعالن مستعينة بالبطاقات 

واملصورات واألفالم التعليمية.
اإلعالن  أنواع  حول  توضيحية  مناقشة   -
وأثرها في سلوك املستهلك عن طريق 
مستعينة  التعليمية  املجموعات 

باملشاهد التمثيلية.
اإلعالن  لوسائل  استنتاجيه  مناقشة   -
وذلك عن طريق التعلم الذاتي مستعينة 

باخلريطة الذهنية واملصورات.
لدعايات  مختلفة  مناذج  عرض   -

وإعالنات جتارية.
املتعلمات  )تصميم  عملي  تطبيق   -

لنماذج متنوعة لإلعالنات(.

- أوراق عمل.
- إعداد مجلة 

لوسائل اإلعالن.
- تقييم إعالنات.

- تصميم 
بوسترات.

- تقييم املتعلمات 
وفق معايير 

التطبيق العملي.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

إدارة املنزل
و

الثقافة 
االستهالكية

- التدوير.البيئة
- مفهوم التدوير.

- أنواع التدوير.
- تطبيقات 

عملية.
– االستفادة 

من اخلامات 
املستهلكة 

وحتويلها إلى 
مواد نافعة 
اقتصادياً.

مستخدمة  التدريسية  للوحدة  وتوضيح  شرح 
إحدى طرق التدريس اآلتية:

- االستكشاف.
- التعلم الكتروني.

- التعلم الذاتي.
- التعلم التعاوني.

- عرض مصورات - فيلم تعليمي.
- عصف ذهني ملفهوم البيئة.

عرض  التدوير  ملفهوم  توضيحية  مناقشة   -
فيلم.

- مناقشة توضيحية ألهمية التدوير حلياتنا.
- عرض فيلم ألنواع التدوير.

حسب  النفايات  حلاويات  مناذج  عرض   -
أنواعها.

- إثراء - ماذا يحدث ملواد إعادة التدوير؟
- مناقشة استنتاجية ملا ميكن تدويره.

واألرقام  الرموز  واستكشاف  عينات  عرض   -
املوجودة أسفل العبوات.

اخلامات  من  )االستفادة  عملي  تطبيق   -

نافعة  مواد  إلى  وحتويلها  املستهلكة 
اقتصادياً(.

- أوراق عمل.
- مصورات.

- بطاقات.
- تقييم الفيلم بعد 

عرضه.
- تقييم العمل 
اليدوي وفق 

معايير التطبيق 
العملي.
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منوذج وحدة تدريسية مصغرة
ي مجال: إدارة املنزل والثقافة االستهالكية وحدة تدريسية مصغرة ف

عنوان الوحدة: حقوق وواجبات املستهلك

قيمة الشهراملالحظاتاحلصةالصفالتاريخاليوم

الزمن: حصتان.
� األهداف السلوكية:

بعد دراسة هذه الوحدة تكون املتعلمة  قادرة على حتقيق:
� األهداف املعرفية:

1- تذكر شفهيًا أربعة من حقوق املستهلك.
2- توضح شفهيًا خمسة من واجبات املستهلك.

3- تثبت بدليل شفهي أهمية طلب الفاتورة عند الشراء.
4- متيز شفهيًا ثالث من مشكالت املستهلك.

5- تستنتج شفهيًا اثنان من اسباب تقدمي الشكوى.
6- تزود شفهيًا باثنني من طرق تقدمي الشكوى.

7- تختار شفهيًا ثالث من اجلهات الرسمية التي تقوم بحماية املستهلك.

� األهداف الوجدانية:
1- تنتبه لتاريخ صالحية املنتج عند الشراء.

2- حترص على ضرورة فحص السلعة قبل الشراء.

ي: � التقومي املبدئ
عرض مشهد متثيلي بني متعلمتني بعد عودتهما من التسوق وعند فحص املشتريات وجدت 
احداهما بعض العيوب في السلعة وأرادت إرجاعها ولكن واجهتها مشكلة, ثم طرح السؤال: ما املشكلة؟ 

وما األمور التي يجب مراعاتها عند الشراء؟
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� األنشطة التعليمية املقترحة:
1- مناقشة وتوضيح من قبل املعلمة للمتعلمات حلقوق املستهلك وذلك بعمل خريطة ذهنية  على 

السبورة وعلى املتعلمة أن تذكر ذلك )1(.
2- شرح واستنتاج من قبل املعلمة للمتعلمات لواجبات املستهلك وذلك عن طريق حبل املعلومات 
الصالحية  تاريخ  من  والتأكد  السلعة  فحص  على  احلرص  مع  ذلك  توضح  أن  املتعلمة  وعلى 

.)2,8,9(
3- عصف ذهني ألهمية طلب فاتورة الشراء عن طريق عرض مقطع فيديو وتقوم املتعلمة باثبات 

ذلك, )3(.
بتمييز  املتعلمة  تقوم  الصور  باستخدام  املستهلك وذلك  تواجه  التي  للمشكالت  نقاشية  4- حلقة 

ذلك )4(.
5- عن طريق التعلم التعاوني تقوم املتعلمة باستنتاج أسباب تقدمي الشكوى ويتم مناقشته مع املعلمة 

باستخدام ورقة عمل )5(.
البحث  باستخدام  الشكوى وذلك  للمتعلمات لطرق تقدمي  املعلمة  6- مناقشة واستنتاج من قبل 

اإللكتروني وعلى املتعلمة أن تزود بذلك )6(.
7- عرض تقدميي للجهات الرسمية التي تقوم بحماية املستهلك ثم توضح املعلمة مهام تلك اجلهات 

وتختار املتعلمة ما يناسبها )7(.

ي: � التقومي النهائ
س1: ضعي عالمة )صح( أمام العبارات الصحيحة, وعالمة )خطأ( أمام العبارات غير الصحيحة:

1- أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية حماية املستهلك. )صح(.
2- البضاعة غالية الثمن  دائمًا تكون مضمونة اجلودة )خطأ(.

3- ضرورة البحث عن مواصفات املنتج عند شراء السلعة )صح(.

س2: اكملي العبارات التالية مبا يناسبها من كلمات:
1- من حقوق املستهلك حق األمان وحق االختيار.

2- كمية السلعة تقاس بالوزن والعدد.
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س3: عددي اثنني من اجلهات الرسمية حلماية املستهلك.
1- إدارة اجلمارك.

2- بلدية الكويت.

� املادة العلمية:
- الكتاب املدرسي ص 75 إلى 80.

� املراجع واملصادر:
- قطاع الرقابة التجارية  وحماية املستهلك – مطبوعات منوعة.

 https://ar.wikipedia.org/wik

ي: � التقومي الشفه
س1- أكملي العبارات التالية مبا يناسبها من كلمات:

1- أنواع االدخار اختياري و اجباري.
2- األسس العامة لوضع امليزانية املرونة واشباع احلاجات.

ي: � اجلدول الزمن

التقومي النهائياألنشطة التعليميةالتقومي املبدئيالتقومي الشفهي

10 دق70 دق5 دق5 دق
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إجابات أنشطة الكتاب
ي قطع األثاث والكماليات املناسبة لكل غرفة: ي اجلدول التال ي ف وزع

)تسريحة / كنب / ميكروويف / أباجورة / أواني فضية / تلفاز / خزانة / كتب / طاولة طعام / علب 
بهارات / ثريات كرستالية / اكسسوارات / ستائر بالستيكية / أرفف زجاجية / أدوات مكتبية(.

قطع األثاثغرف املنزل

علب بهارات - ميكروويفاملطبخ

أدوات مكتبية - خزانة كتباملكتب

أباجورة - تسريحةغرفة النوم

أواني فضية - طاولة طعامغرفة الطعام

اكسسوارات - ثريات كرستاليةغرفة استقبال الضيوف

كنب - تلفازغرفة املعيشة

ستائر بالستيكية - أرفف زجاجيةدورة املياه
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• مقابض األبواب
• الطاوالت

في غرفة املعيشة

• خزانات
• أدوات كهربائية

في املطبخ

• األواني الفاخرة
• االكسسوارات

في غرفة االستقبال

استخدامات االستيل:

------------------------------------------------------------
حددي أماكن استخدام الفضة في غرف املنزل:

• ... الشمعدانات...
• ... املالعق والشوك والسكاكني... في غرفة الطعام

• ... االضاءات...
• ... االكسسوارات... في االستقبال

------------------------------------------------------------

طاوالت

مرايا

معلقات

اكسسوارات

أين يستخدم الزجاج في املنزل؟
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ما هي استخدامات اجللد في األثاث؟

ستائراكسسوارات كراسي

123

------------------------------------

من استعماالت القماش في األثاث املنزلي:

1- الكنب

2- الستائر

3- املفارش

4- الفوط

5- الكوشيات



71

مراكز التخزين باملنزل

ميكن تخزين الطعام وأدوات ومعدات املطبخ. املطبخ

ميكن تخزين أدوات التنظيف. دورة املياه

ميكننا تخزين الكتب, املجالت, األلعاب 
واألدوات اخلاصة بأفراد األسرة.

غرفة 
املعيشة

ميكن تخزين أواني الطعام.
غرفة 
الطعام

ميكن تخزين األلعاب, الصناديق وأدوات تنسيق 
الزهور.

املخازن

يخزن فيها املستلزمات الشخصية. غرفة النوم
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بعد دراسة أنواع اخلطط اذكري نوع اخلطط حسب األمثلة التي أمامك:

نوعهااخلطة

خطة بعيدة املدىالدراسة في كلية الطب

خطة قصيرة املدىالتنزه في عطلة نهاية األسبوع على البحر

خطة بعيدة املدىشراء منزل جديد

-------------------------------

1- )قرارات عفوية( ارتداء مالبس املدرسة صباح كل يوم.
2- )قرارات مدروسة( التجهيز حلفلة تخرج صديقتك من املدرسة.

اذكري مثااًل لقرارات عفوية وقرارات مدروسة:

-------------------------------

حددي اإلجابة الصحيحة من القرارات التالية بعالمة )  √  (:

مدروسةعفويةالقرارات

√السفر في العطلة الصيفية

√ارتداء املالبس املدرسية صباح كل يوم

ًا √التوجه للعمل يومي

√ارتداء مالبس السهرة حلفل زفاف صديقتك
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اخلريطة مزدحمة باملعلومات والكتابات.
ال يوجد ألوان في اخلريطة الذهنية.
ال يوجد صور في اخلريطة الذهنية.

ال يوجد بها عنوان في وسط اخلريطة.

بعد دراستك للخريطة الذهنية, اذكري أربعة أخطاء للخرائط الذهنية:

-------------------------------

حسن إدارة 
األعمال

العيش ضمن 
إطار الدخل

حتديد األهداف 
واحلاجات

إدخار جزء من 
النقود

عدم الشراء العشوائي 
بل عن تخطيط مسبق

التطوير في 
التفكير

اذكري أهمية التخطيط املالي:
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اذكري أمثلة ألنواع املصروفات:

أجرة منزل

أقساط هاتف

أقساط املشتريات

مصروفات ثابتة

شراء جرائد ومجالت

مصروف املدرسة

ثمن بنزين

مصروفات يومية

شراء أدوات التنظيف

شراء حاجات شخصية

شراء الغذاء

مصروفات شهرية

السفر

تغيير األثاث

رحالت برية

مصروفات سنوية

صيانة األجهزة االلكترونية

حفلة مفاجئة

السفر الطارئ للعالج

مصروفات طارئة

تتضمن عملية إعداد امليزانية الشخصية كل ما يتعلق بالشخص نفسه, من خالل 
حتديد الدخل الذي يتلقاه, بعد ذلك تدون االحتياجات املطلوبة, اذكري بعضًا منها:

امليزانية 
الشخصية

لوازم مدرسية

املالبس واإلكسسوارات

اشتراك نادي

اشتراك هاتف

عناية شخصية
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قومي بوضع مخطط مليزانية اسبوعية:

نوع املصروفات »املشتريات«اليوم/التاريخ
املجموعاملبلغ

د.ك
املالحظات

دينارفلس

- مصروف مدرسةاألحد1
- شراء مستلزمات مكتبية

500
000

1.500 د.ك1

0.500 د.ك500- مصروف مدرسةاألثنني2
- مصروف مدرسةالثالثاء3

- شراء حلويات
500
500

2.000 د.ك1

0.500 د.ك500- مصروف مدرسةاألربعاء4

0.500 د.ك500- مصروف مدرسةاخلميس5

ـاجلمعة6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

3.500 د.ك5003- الذهاب للسينماالسبت7

مجموع امليزانية خالل االسبوع 8.500 - 10 =
االدخار 1.500

علمًا بأن ميزانيتك االسبوعية = 10 دك

قدمي حلواًل ملشكلة اإلنفاق العشوائي في املجتمع الكويتي:

1- عدم املبالغة في تكاليف الزواج.

2- وضع ضوابط ومعايير أثناء الصرف.

3- التقليل من أكل املطاعم, وعدم اإلسراف في اعداد الطعام.
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حاولي معرفة الصفات النوعية ألكثر من نوع من نفس املنتج ودوني مالحظاتك هنا:

الدهونالكربوهيدراتالبروتنيالسعرات احلراريةالصفات النوعية

منتج )1(
نكتار الكوكتيل
)ABC( شركة

0.0 جرام12.8 جرام0.08 جرام51.52 سعرة حرارية

منتج )2(
شراب الكوكتيل
)KDD(  شركة

0.0 جرام13.1 جرام0.0 جرام25 سعرة حرارية

-----------------------

املهمةاجلهة املختصةم

سالمة إدارة اجلمارك من  للتأكد  الواردة  البضائع  من  عينات  أخذ 
العالمة التجارية

جمع وإعداد املواد غير الصاحلة لالستعمالبلدية الكويت

من وزارة الصحة - إدارة املختبرات عنها  االفراج  قبل  الغذائية  املواد  عينات  فحص 
اجلمارك

الهيئة العامة للصناعة - إدارة 
املواصفات القياسية

التصريح بدخول السلع أو إعادتها إلى مصدرها

وزارة التجارة والصناعة - إدارة حماية 
املستهلك

مراقبة األسعار قبل وبعد التنزيالت



77

وسائل الدعاية واإلعالن

برامج التواصل 
االجتماعي احلديثة

النشرات 
والكتيبات

نوافذ عرض

الهاتف

اإلذاعة والتلفزيون

زيارات منزلية

صحف ومجالت

-----------------------

اذكري ما ميكن تدويره

تدوير الزجاج

تدوير النحاس

تدوير اخلشب

تدوير األملنيوم

تدوير البالستك

تدوير القماش
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مناذج أسئلة التقومي النهائي
ي عالمة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) X ( أمام العبارة غير الصحيحة: س1: ضع
1- يستخدم اجللد الصناعي بكثرة في املنازل ألنه رخيص الثمن وسهل التنظيف. ) √ (

) X ( .2- الزجاج مادة شفافة مصنوعة من خليط الصوديوم
3- يجب وضع املواد واألدوات اخلفيفة في الرفوف العلوية من اخلزانة. ) √ (

) X ( .4- تخزن مواد التنظيف واملواد الغذائية في اخلزانة ذاتها
) X ( .5- الفتحات الضيقة في اخلزانة تعطي املالبس مساحة مريحة للتخزين

6- تنقسم القرارات الى نوعني فردية وجماعية. ) √ (
7- التخطيط مرحلة فكرية تسبق التنفيذ. ) √ (

8- تنقسم املوارد الى موارد بشرية وموارد غير بشرية. ) √ (
) X ( .9- املوارد ال تختلف في كميتها ونوعها من أسرة الى أسرة أخرى

10- تتأثر املوارد تأثيرًا قويا ومباشرًا على اجتاهات وقيم الفرد نفسها. ) √ (
11- املوارد البشرية يقصد بها ما يستطيع كل فرد أن يقدمه من كسب أو خدمات في حدود إمكاناته.  

) √ (
) X ( .12- العلم واملعرفة واالجتاهات من املوارد غير البشرية

) X ( .ً13- الدخل هي مجموع ما يدخل على الفرد من نقود فقط سواء كان شهريًا أو سنويا
14- تبني امليزانيات على أسس عامة ال تتغير بتغير املورد. ) √ (

القرار.             اتخاذ  من  ليتمكن  ومساعدته  املستهلك  حماية  مسؤولية  عاتقها  على  أخذت  الدولة   -15
) √ (

) X ( .16- حق األمان للمستهلك هو حقه ليعيش ويعمل في بيئة خالية من املخاطر
) X ( .17- التدوير يزيد من التلوث البيئي

ية مبا يناسبها من كلمات: ي الفراغات التال س2: أكمل
1- القرارات التي تتم بصورة شعورية تسمى قرارات مدروسة.

2- يستخدم الزجاج في املنزل األواني والطاوالت.
3- ميكن تخزين أدوات الزراعة في املخازن / املستودع.
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4- يجب ان تخزن املواد الغذائية التي تتأثر باحلرارة في الثالجة.
5- أول مراحل العملية اإلدارية هو التخطيط.

6- عددي العوامل التي تؤثر في إدارة األموال... العمر... و .. الدخل املالي...
7- الهدف من وضع امليزانية... توفير االحتياجات... و... حتقيق الراحة النفسية...

8- امتناع الفرد عن استخدام جزء من دخله برضاه دون إجبار االدخار االختياري.
9- من مصادر الدخل املالي لألسرة...الراتب الشهري...

10- من أهم املشكالت التي تواجه املستهلك الصفاة النوعية و اجلودة.
11- اجلهات الرسمية التي تقوم بحماية املستهلك إدارة اجلمارك و بلدية الكويت.

12- أنواع اإلعالنات املؤثرة في السلوك االستهالكي هو  االعالن املباشر و االعالن غير املباشر...
13- من أنواع التدوير )تدوير مباشر( و)تدوير غير مباشر(.

س3: اذكري مراحل اتخاذ القرار؟
1- التعرف على املشكلة.

2- البحث عن حلول واحتماالت للمشكلة.

3- دراسة عيوب ومزايا االحتماالت املطروحة.
4- اختيار افضل االحتماالت.

5- تقبل املسؤولية املترتبة على اتخاذ القرار.
6- تقييم القرار.

س4: عددي سبعة من أنواع مواد التنظيف؟
1- القلويات )صودا الغسيل »كربونات الصوديوم«(.

2- األحماض )اخلل والليمون(.
3- مواد الصقل واملواد اخلداشة )االسبيداج – امللح - الرماد – الرمل – السلك املعدني(

4- مذيبات الدهون )البنزين – التربنتينا(.
5- مواد التشحيم )الفازلني – زيت البرافني(.

6- مواد ماصة للدهن )النخالة – بودرة التلك – مسحوق فوالر(.
7- مواد تنظيف جاهزة.
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س5: أذكري أشكال خزانات املالبس:
1- خزانة احلجرة.

2- الرفوف.
3- حتت الدرج.

4- أسفل السرير.
5- خزانة اجلدار.

ي مبا يناسبه من كلمات: ي اجلدول التال س6: أكمل

اجللدالفضةاالستيل

الكنباألوانيخزانات مطبخاالستخدامات في املنزل

املكاتباالكسسواراتمقابض األبواب

اطارات الصوراطارات الصوراألواني

ًا سليماً: ية تعريفًا علمي ي املفاهيم التال س7: عرف
1- اتخاذ القرار:

هو »عملية اتخاذ بني اثنني أو أكثر من اخليارات أو البدائل املمكنة«.
2- القرارات الفردية:

هي قرارات يتخذها شخص مبفرده.
3- إدارة املوارد املالية لألسرة:

يقصد بها إدارة دخل األسرة واألفراد من النقود التي تكون اجلزء الهام من املوارد غير البشرية.
4- امليزانية:

الالزمة  اإليرادات  و  العامة  احلاجات  الضرورية إلشباع  النفقات  تقدير  إلى  تهدف  وثيقة  عبارة عن 
فهي تساعد على جتنب املتاعب املالية.

5- االدخار:
هو اجلزء غير املستهلك من الدخل.
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6- البيئة:
هي املكان الذي يعيش فيه اإلنسان ويتأثر به ويؤثر فيه.

7- التدوير:
التصنيع  إلعادة  قابلة  مادة  إلى  بتحويلها  الصناعية  أو  املنزلية  سواء  النفايات  استخدام  إعادة  هي 

وعمل منتجات جديدة منها لتقليل تأثير هذه املخلفات وتراكمها على البيئة.

ية مبا يناسبها: ي املخططات التال س8: أكمل
-1

القرارات الفردية

قرارات مدروسةقرارات عفوية

تتم بصورة ال شعورية
تتم بصورة شعورية وحتتاج إلى 

أعمال الفكر.

2- مراحل العملية اإلدارية:

التقومي
املراقبة

التنفيذ

التخطيط
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ي بني املوارد البشرية واملوارد غير البشرية من حيث املفهوم مع طرح مثال لكل مورد: س9: قارن

املوارد غير البشريةاملوارد البشرية

يقصد بها ما يستطيع كل فرد أن يقدمه من املفهوم
كسب أو خدمات في حدود إمكاناته.

من  كثير  لتحقيق  الالزمة  املوارد  هي 
املادية  باألشياء  تتعلق  وهي  االهداف 
يستفيد  التي  وغيرها  واملرئية  امللموسة 

منها الفرد.

املال - الوقتالعلم واملعرفةمثال

ي بني الدعاية واإلعالن من حيث املفهوم: س10: قارن

اإلعالنالدعاية

واجلماهير املفهوم األفراد  في  التأثير  محاولة  هي 
والسيطرة على سلوكهم وذلك في مجتمع 

معني ولهدف معني.

واخلدمات  السلع  لعرض  أسلوب  هو 
وترويجها بواسطة شخص ما أو وسيلة 

من وسائل النشر املختلفة.

س11: اذكري خطوات إعداد ميزانيتك الشخصية؟
1- تدوين جميع االحتياجات.
2- تقدير دقيق للدخل املالي.

3- تقدير تقريبي لألسعار.
4- موازنة امليزانية.

س12: عدد واجبات املستهلك؟
1- الوعي بحقوقه في جميع نواحي االستهالك.

2- البحث عن مواصفات املنتج الذي يريد شراءه.
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3- االمتناع عن شراء املواد واملنتجات واملصنوعات التي تعرض على قارعة الطريق.
4- توخى احلذر من الوقوع في فخ اإلعالنات املضللة.

5- فحص السلعة جيدًا للتأكد من أنها خالية من أي عيوب قبل مغادرة احملل.
مدة  فوات  بعد  استعمالها  عن  ميتنع  وأن  الدواء  أو  املادة  أو  املنتج  صالحية  مدة  من  التأكد   -6

الصالحية.
7- طلب فاتورة / إيصال باملشتريات من صاحب احملل.

8- أال يتوانى عن تقدمي الشكوى املناسبة إلى اجلهات املعنية.

س13: أذكري أهمية التدوير؟
1- تقليل الطلب على مواد اخلام.

2- يقلل من التلوث البيئي.
3- حتقيق عوائد اقتصادية من املواد املعاد تصنيعها.

4- توفير املبالغ املالية.

؟ س14: ماذا نقصد بالرمز 
وهو يشير إلى أن املنتج قابل إلعادة التدوير.



وحدة الغذاء والتغذية
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األهداف العامة لوحدة الغذاء والتغذية:

اجتاهات  وتكوين  األغذية  وتناول  اختيار  في  املتبعة  والطرق  الغذائية  بالعادات  املتعلمات  تعريف   -1
إيجابية نحو تعديل السلوكيات الغذائية اخلاطئة.

2- إكساب املتعلمة املعلومات واملهارات التي تساعدها على تخطيط الوجبات الغذائية املتوازنة والعوامل 
املؤثرة على القيمة الغذائية من حيث طرق الطهي واحلفظ والتخزين في املنزل.

بآداب  والتحلي  الغذائية  للوجبات  املوائد  وتنسيق  إعداد  عند  املتعلمة  لدى  اجلمالي  الذوق  تنمية   -3
املائدة وطرق تقدمي الطعام مستخدمة طيات الفوط لتزيني املائدة.

4- تدريب املتعلمة على إعداد وحتضير وجبات غذائية باستخدام القواعد العامة لطهي الطعام ومزايا 
وعيوب كل منها واألساليب الصحية لتحضير الطعام.

الطهي  طرق  باستخدام  متوازنة  متنوعة  غذائية  وجبات  تطبيق  على  عمليًا  املتعلمة  تدريب   -5
املختلفة.
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ي لوحدة الغذاء والتغذية بنائ الهيكل ال

توصيف املنهج وإعداد الهيكل البنائي
ملناهج الوثيقة الوطنية لدولة الكويت لالقتصاد املنزلي للمرحلة املتوسطة

ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

الغذاء
و

التغذية

علم الغذاء
و

التغذية

العادات 
الغذائية

- شرح وتوضيح للوحدة الدراسية 
مستخدمة  إحدى طرق التدريس 

اآلتية:
- التعلم الذاتي.

- التعلم باللعب.
- عرض مصورات - فيلم تعليمي.

- متثيل األدوار.
- تطبيق اخلريطة الذهنية.

- أوراق عمل.
- عمل قائمة بالعادات 

الغذائية اجليدة.
- تقوم املتعلمات بإعداد 

تقرير بعد مشاهدة 
الفيلم.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

طرق التدريس - األنشطة احملتوىاملفاهيماملجال
التعليمية

أساليب التقومي

الغذاء
و

التغذية

علم الغذاء
و

التغذية

الوجبات 
الغذائية

- شرح الوحدة الدراسية 
مستخدمة إحدى  طرق 

التدريس اآلتية:
� التعلم الذاتي.

� متثيل األدوار.
� التعلم باللعب.
� تطبيق اخلريطة 

الذهنية.
- عرض مصورات - 

فيلم تعليمي.

- من خالل مناذج الوجبات الغذائية 
املعروضة يتم حتديد الوجبة املتزنة 

من غيرها.
- عمل قائمة لوجبات يومية غذائية 

متكاملة.
- أوراق عمل.

- تقوم املتعلمات بإعداد تقرير بعد 
مشاهد الفيلم.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

احملتوىاملفاهيماملجال
طرق التدريس - األنشطة 

أساليب التقوميالتعليمية

الغذاء
و

التغذية

اختيار املواد 
الغذائية 
وحفظها

اختيار الغذاء 
عند الشراء

- شرح وتوضيح للوحدة 
الدراسية مستخدمة طرق 

التدريس اآلتية:
� متثيل األدوار.

� التعلم التعاوني.
� حل املشكالت.

� التعلم اإللكتروني.
عرض مصورات وفيلم 

تعليمي.
شرح وتوضيح لشروط اختيار 
وشراء املواد الغذائية )حلوم – 

خضروات – فاكهة – حبوب 
– مادة دهنية( مع عرض 

بطاقات وعينات لكل منها, 
مناذج حية - عرض فيلم 

تعليمي لطرق اختيار املواد 
الغذائية.

- مناقشة وتوضيح لطرق خزن 
األغذية وشروطها.

- رحلة ميدانية إلى اجلمعية 
التعاونية.

أوراق عمل.
- تقوم املتعلمات بتقييم 

الفيلم وإعداد تقرير 
مصور.

- تصنف املواد الغذائية 
واختيار الطريقة املناسبة 

خلزنها.
- مقارنة بني األنواع املختلفة 

لطرق التخزين.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

الغذاء
و

التغذية

اختيار املواد 
الغذائية 
وحفظها

املضافات 
الغذائية

- شرح وتوضيح للوحدة الدراسية 
مستخدمة إحدى طرق التدريس 

اآلتية:
التعلم الذاتي.

التعلم التعاوني.
حل املشكالت.

التعلم االلكتروني.
عرض مصورات وفيلم تعليمي 
- مناقشة توضيحية باستخدام 

البطاقات االلكترونية وعرض عينات.
- عرض إعالنات جتارية.

- عرض جدول ألنواع املواد 
احلافظة ورموزها.

بعد  تقرير  إعداد   -
مشاهدة الفيلم.

ببعض  قائمة  عمل   -
املواد  وحتديد  األطعمة 

احلافظة و دالالتها.
طبية  ودراسات  أفالم   -

حديثة.
- رحالت وإعداد تقرير.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

الغذاء
و

التغذية

اختيار 
املواد 

الغذائية 
وحفظها

العبوات 
الغذائية

مستخدمة  الدراسية  للوحدة  وتوضيح  شرح 
إحدى  طرق التدريس اآلتية:

- التعلم الذاتي.
- التعلم التعاوني.

- االستكشاف.
- التعلم االلكتروني.

- عرض مصورات فيلم تعليمي.
- مناقشة توضيحية ملفهوم العبوة الغذائية 
عن  ومصورات  منها  عينات  عرض  مع 

طريق التعلم الذاتي.
العبوات  ألنواع  استنتاجية  مناقشة   -
الغذائية )معدنية – بالستيكية – ورقية 
لكل  عينات  عرض  مع  زجاجية(   –

منها وبأحجام وأشكال متنوعة.
- فيلم تعليمي  لشروط  اختيار واستخدام 
األمن  شروط  لتحقيق  الغذائية  العبوات 

والسالمة.
- مناقشة توضيحية للبطاقة اخلاصة باملادة 

الغذائية مع عرض عينات منها.
- مناقشة استنتاجية ألهمية البطاقة اخلاصة 

باملادة الغذائية.

بني  ما  مقارنه  عمل   -
املختلفة  العبوات 
أفضلها  واستنتاج 
شروط  حيث  من 

األمن والسالمة.
املتعلمات  تقوم   -
بتقييم الفيلم وإعداد 
األمن  لطرق  تقرير 

والسالمة.
غذائي  ملصق  عمل   -
املعلومات  يحوي 
املادة  حول  الهامة 

الغذائية.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

طرق التدريس - األنشطة احملتوىاملفاهيماملجال
التعليمية

أساليب التقومي

الغذاء
و

التغذية

اختيار املواد 
الغذائية 
وحفظها

حفظ األغذية 
تطبيقات 

عملية لطرق 
احلفظ )التبريد 

– التجميد 
– التجفيف 

 – – التخليل 
التسكير(

- شرح وتوضيح للوحدة 
الدراسية مستخدمة إحدى  

طرق التدريس اآلتية:
- التعلم الذاتي.

- التعلم التعاوني.
- االستكشاف.

- التعلم االلكتروني.
- عرض مصورات فيلم 

تعليمي.
- مناقشة استنتاجية للطرق 

الشائعة حلفظ األطعمة 
مع عرض عينات لألغذية 
حسب نوع احلفظ )مملحة 
 – – مجففة  – مسكرة 

مخللة – معلبة – مبردة 
– مجمدة(.

- عرض عملي لطرق حفظ 
األغذية.

تقوم املتعلمات بتصنيف 
األغذية احملفوظة حسب طريقة 

احلفظ )مملحة – مسكرة – 
مجففة – مخللة – معلبة – 

مبردة – مجمدة(.
من العينات التي أمامها.

تقييم التطبيق العملي وفق 
املعايير التطبيق العملي.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

الغذاء
و

التغذية

إعداد 
املائدة

إعداد 
املوائد

مستخدمة  الدراسية  للوحدة  وتوضيح  شرح 
إحدى  طرق التدريس اآلتية:

- التعلم الذاتي.
- التعلم التعاوني.

- االستكشاف.
- التعلم االلكتروني.

- عرض فيلم تعليمي.
املائدة  إعداد  ألهمية  استنتاجيه  مناقشة   -
وتأثير ذلك على شهية الفرد مع عرض 

مصورات وبطاقات.
يجب  التي  لألمور  توضيحية  مناقشة   -

مراعاتها عند إعداد املائدة.

- أسئلة تقوميية متنوعة 
املوضوعي  بني  ما 

واملقالي.
املتعلمات  تقوم   -
عن  تقرير  بإعداد 

الفيلم التعليمي.
- أوراق عمل.

- عمل طيات من فوط 
املائدة.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

الغذاء
و

التغذية

إعداد 
املائدة

طرق إعداد 
وترتيب 

موائد الطعام

الدراسية  للوحدة  وتوضيح  شرح 
التدريس  طرق  إحدى  مستخدمة 

اآلتية:
- التعلم الذاتي. 

- التعلم التعاوني.
- االستكشاف.

- التعلم االلكتروني.
- عرض فيلم تعليمي.

فيلم  خالل  من  توضيحية  مناقشة 
توافرها  الواجب  للشروط  تعليمي 
عينات  عرض  مع  املائدة  أدوات  في 

لكل منها.
مائدة  ترتيب  لطريقة  عملي  عرض 

الطعام باالستعانة بفيلم تعليمي.

- أوراق عمل.
- التدريس املعملي )عرض 

عملي(.
- ترتيب مائدة طعام.

- بطاقات.
- عينات.

- تقييم الفيلم التعليمي.



94

ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

الغذاء
و

التغذية

القواعد 
العامة 
لطهي 
الطعام

القواعد العامة 
لطهي الطعام 

على أساس 
علمي سليم.

طرق الطهي 
باحلرارة الرطبة 

)السلق – 
التسبيك – 

الطهي بالبخار(
تطبيقات 

عملية على 
الطهي باحلرارة 

الرطبة.

ملفهوم  استنتاجية  مناقشة توضيحية   -
االستعانة  ويتم  الطهي  عملية 

بالبطاقات.
العامة  للقواعد  توضيحية  مناقشة   -

لطهي الطعام من حيث:
- طرق الطهي املناسبة.

- االستعانة بأفالم مصورة.
- بطاقات الكترونية.

- أفالم.
- مصورات.

عمليات  لتأثير  توضيحية  مناقشة   -
األطعمة  على  املختلفة  الطهي 
مستعينة  الغذائية  والقيمة 

بالبطاقات ومشاهد متثيلية.
- مناقشة توضيحية لألساليب الصحية 
باستخدام  مبتكرة  أطباق  لتحضير 
طريق  عن  املختلفة  الطهي  طرق 

املجموعات مستعينة بالبطاقات.
- تطبيق عملي لطهي أصناف بسيطة 

باحلرارة الرطبة.

- أسئلة تقوميية متنوعة 
مابني )املوضوعي 

واملقالي(.
- أوراق عمل.

- مقارنة بني مزايا 
وعيوب كل طريقة.

- عرض ألجهزة 
الطهي احلديثة 

الصحية وتطبيق 
بعض األصناف 

عليها.
- تقييم التطبيق 

العملي وفق معايير 
التطبيق العملي.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

طرق التدريس - األنشطة احملتوىاملفاهيماملجال
التعليمية

أساليب التقومي

الغذاء
و

التغذية

القواعد 
العامة 
لطهي 
الطعام

باحلرارة  الطهي  طرق 
اجلافة )الشي – الطهي 

بالفرن(.
تطبيقات عملية على 
الطهي باحلرارة اجلافة.

- شرح وتوضيح للوحدة الدراسية 
التدريس  طرق  إحدى  مستخدمة 

اآلتية:
- التعلم التعاوني.

- االستكشاف.
- التعلم االلكتروني.

- عرض مصورات فيلم تعليمي.
الطهي  ملزايا  استنتاجية  مناقشة   -
باحلرارة اجلافة - مناقشة توضيحية 
املختلفة  الطهي  عمليات  لتأثير 
الغذائية  والقيمة  األطعمة  على 
ومشاهد  بالبطاقات  مستعينة 

متثيلية.
لألساليب  توضيحية  مناقشة   -
مبتكرة  أطباق  لتحضير  الصحية 
املختلفة  الطهي  طرق  باستخدام 
مستعينة  املجموعات  طريق  عن 

بالبطاقات.
أصناف  لطهي  عملي  تطبيق 

بسيطة باحلرارة اجلافة.

عيوب  بني  مقارنة   -
ومزايا كل طريقة.

- أسئلة تقوميية.
- أوراق عمل.

- فيلم تعليمي وإعداد 
تقرير.

التطبيق  تقييم   -
العملي وفق معايير 

التطبيق العملي.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

الغذاء
و

التغذية

القواعد 
العامة 
لطهي 
الطعام

الطهي  طرق 
الدهنية  باملادة  
 – بسيط  )حتمير 

حتمير غزير(.
عملية  تطبيقات 
الطهي  على 

باملادة الدهنية.

الدراسية  للوحدة  وتوضيح  شرح 
التدريس  طرق  إحدى  مستخدمة 

اآلتية:
- التعلم التعاوني.

- الطريقة االستقرائية.
- التعلم الذاتي.

- االستعانة باخلريطة الذهنية وعرض 
مصورات وفيلم تعليمي.

الطهي  ملفهوم  توضيحية  مناقشة   -
مستعينة  الدهنية   باملادة 

بالبطاقات.
الطهي  لطرق  استنتاجية  مناقشة   -

باملادة الدهنية.
- مناقشة توضيحية ملميزات وعيوب 
كل منها مع عرض صور توضح 

األطعمة املناسبة لكل طريقة.
تطبيق  مناقشة توضيحية لشروط   -
مستعينة  سبق  مما  طريقة  كل 

بالبطاقات.
أصناف  لطهي  عملي  تطبيق    -

بسيطة باملادة الدهنية.

عيوب  بني  مقارنة   -
ومزايا كل طريقة.

- أسئلة تقوميية.
- أوراق عمل.

تعليمي  فيلم   -
وإعداد تقرير.

التطبيق  تقييم   -
وفق  العملي 
التطبيق  معايير 

العملي.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

طرق التدريس - األنشطة احملتوىاملفاهيماملجال
أساليب التقوميالتعليمية

الغذاء
و

التغذية

القواعد 
العامة 
لطهي 
الطعام

الطهي باستخدام 
األشعة املتناهية القصر 

)امليكروويف(.
تطبيقات عملية.

شرح وتوضيح للوحدة 
الدراسية مستخدمة إحدى 

طرق التدريس اآلتية:
- التعلم التعاوني.

- االستكشاف.
- التعلم االلكتروني.

- عرض مصورات وفيلم 
تعليمي.

- مناقشة توضيحية لبيان 
مميزات األجهزة احلديثة 

ودورها في توفير الوقت 
واجلهد.

- توضيح األصناف التي 
ميكن إعدادها من خالل 

جهاز امليكروويف.
- تطبيق عملي ألصناف 

بسيطة باستخدام 
امليكروويف.

- أسئلة تقوميية متنوعة 
مابني )املوضوعي 

واملقالي(.
- أوراق عمل.

- فيلم تعليمي وإعداد 
تقرير.

- تقييم التطبيق العملي 
وفق معايير التطبيق 

العملي.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

أساليب التقوميطرق التدريس - األنشطة التعليميةاحملتوىاملفاهيماملجال

الغذاء
و

التغذية

القواعد 
العامة 
لطهي 
الطعام

تطبيقات عملية 
إلعداد وجبة غداء 
متوازنة باستخدام 

طرق الطهي 
املختلفة

الدراسية  للوحدة  وتوضيح  شرح 
التدريس  طرق  إحدى  مستخدمة 

اآلتية:
- التعلم التعاوني.

- الطريقة االستقرائية.
- التعلم الذاتي.

الذهنية  باخلريطة  االستعانة   -
وفيلم  مصورات  وعرض 

تعليمي.
ألصناف  توضيحية  مناقشة   -

تصلح لوجبة الغداء.
أصناف  لطهي  عملي  تطبيق   -
الرطبة, احلرارة  باحلرارة  بسيطة 

اجلافة والطهي باملادة الدهنية.

عيوب  بني  مقارنة   -
ومزايا كل طريقة.

- أسئلة تقوميية.
- أوراق عمل.

- فيلم تعليمي وإعداد 
تقرير.

التطبيق  تقييم   -
وفق  العملي 
التطبيق  معايير 

العملي.
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ى الصف التاسع للمرحلة املتوسطة توصيف املناهج من الصف السادس إل
الصف: الثامن

طرق التدريس - األنشطة احملتوىاملفاهيماملجال
التعليمية

أساليب التقومي

الغذاء
و

التغذية

القواعد 
العامة 
لطهي 
الطعام

تطبيقات عملية 
إلعداد وجبة عشاء 
متوازنة باستخدام 

طرق الطهي 
املختلفة

الدراسية  للوحدة  وتوضيح  شرح 
التدريس  مستخدمة إحدى طرق 

اآلتية:
- التعلم التعاوني.

- الطريقة االستقرائية.
- التعلم الذاتي.

الذهنية  باخلريطة  االستعانة   -
وفيلم  مصورات  وعرض 

تعليمي.
- مناقشة توضيحية ألصناف 

تصلح لوجبة العشاء.
لطهي  عملي  تطبيق    -
باحلرارة  بسيطة  أصناف 
اجلافة  واحلرارة  الرطبة 

والطهي باملادة الدهنية.

عيوب  بني  مقارنة   -
ومزايا كل طريقة.

- أسئلة تقوميية.
- أوراق عمل.

وإعداد  تعليمي  فيلم   -
تقرير.

- تقييم التطبيق العملي 
التطبيق  معايير  وفق 

العملي.



100

منوذج وحدة تدريسية مصغرة
ي مجال الغذاء والتغذية وحدة تدريسية مصغرة ف

عنوان الوحدة / العبوات الغذائية

األهداف السلوكية:
ى حتقيق: بعد دراسة هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عل

ي: املجال املعرف
1- تعرف شفهيًا العبوات الغذائية في نقطة.

2- توضح شفهيًا في نقطتني الغرض من تعبئة وتغليف املنتجات الغذائية.
3- تثبت بدليلني شفهيني أهمية جودة مواصفات العبوة الغذائية أثناء التصنيع.

4- تصنف شفهيًا أربعة أنواع من العبوات املستخدمة في حفظ األغذية.
5- تزود زميالتها شفهيًا بأربعة من البيانات الواجب توافرها على بطاقة العبوة الغذائية.

تناول األغذية احملفوظة من  اإلكثار من  املترتبة عند  نقطتني على األضرار  6- حتكم شفهيًا في 
حيث القيمة الغذائية.

ي: املجال الوجدان
1- تهتم بقراءة البطاقة اخلاصة باملنتج الغذائي.

2- تظهر وعيًا بتناول األطعمة الطازجة.

ي: التقومي املبدئ
عرض مجموعة من العبوات الغذائية املختلفة )بالستيك - زجاج - ورق - معدن( وعرض مناذج 

من األغذية املختلفة )خضروات - حبوب - حلوم(.
اختاري العبوة املناسبة للمواد الغذائية املعروضة أمامك.
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األنشطة التعليمية املقترحة:
1- باستخدام التعلم باللعب توضح املعلمة تعريف العبوات الغذائية من خالل لعبة اختيار املفهوم 

املناسب لتدون املتعلمة املفهوم على السبورة )1(.
ورقة  باستخدام  الغذائية  املنتجات  تعبئة  من  الغرض  املعلمة  توضح  التعاوني  التعلم  خالل  من   -2

عمل لتذكر املتعلمة الغرض من تعبئة املنتجات الغذائية )2(.
3- مناقشة استنتاجية لتوضح املعلمة أهمية جودة مواصفات العبوة الغذائية أثناء التصنيع من خالل 

عرض فيلم لتثبت املتعلمة األهمية )3(.
األغذية  املستخدمة في حفظ  العبوات  أنواع  املعلمة  امللونة توضح  البطاقات  اسلوب  باستخدام   -4
استعمااًل  وأفضلها  لشكلها  تبعًا  لتصنيفها  امللونة  والبطاقات  النماذج  عرض  خالل  من  وذلك 

.)4(
5- من خالل التعلم التعاوني تكلف كل مجموعة بإعداد ملصق غذائي يشمل املعلومات والبيانات 
الواجب توافرها على بطاقة العبوة الغذائية ويتم مناقشته أمام املجموعات - عرض مناذج مللصقات 

غذائية ملقارنة البيانات )7-5(.
األغذية  تناول  من  اإلكثار  على  املترتبة  األضرار  املعلمة  توضح  القصصي  األسلوب  باستخدام   -6
احملفوظة وذلك من خالل طرح قصة تبرهن فيها على وعيها بتناول األغذية ذات القيمة )8-6(.

ي: التقومي النهائ
س1- ضعي عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة, وعالمة )X( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:

أ- الغرض من التعبئة والتغليف للمنتجات احملافظة عليها من التلوث والفساد السريع. ) √ (
) X ( .ب- ينصح بوضع اخلبز في أكياس من البالستيك عند التسخني

ج- االهتمام بقراءة بيانات بطاقة املنتج الغذائي تعطي الفرد وعيًا أكثر لتجنب الضرر املتوقع من 
األغذية احملفوظة. ) √ (

س2- أكملي العبارات التالية بكلمات مناسبة:
أ- تتميز العبوات - الورقية- بأنها خفيفة الوزن ورخيصة الثمن, وسهلة التشكيل.

ب- جتنب تسخني املواد الغذائية بعبوات بالستيكية غير مناسبة بامليكروويف.
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ج- من البيانات اخلاصة ببطاقة املادة الغذائية املعبأة - اسم املنتج - و - الوزن -.
س3- عددي ثالثة من الصفات الواجب توافرها في مواد التعبئة الغذائية أثناء التصنيع؟

1- أن تكون املواد الداخلة في تصنيعها غير سمية.
2- أن تكون نظيفة ملنع أي تلوث للمادة الغذائية.

3- أن توفر احلماية من تأثير الكائنات املجهرية واحلشرات.

� املادة العلمية:

� املراجع واملصادر:

� التقومي الشفهي:

� اجلدول الزمني:

التقومي النهائياألنشطة التعليميةالتقومي املبدئيالتقومي الشفهي
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إجابات أنشطة الكتاب

درس العادات الغذائية:
السلوكيات  بعض  عن  االمتناع  الدكتور  منها  طلب  الضار  الكولسترول  ارتفاع  من  تعاني  زميلتك   -
الغذائية اخلاطئة..... ما اإلرشادات التي تقدمينها لزميلتك ملساعدتها للتغلب على هذا العارض 

الصحي.
قللي كمية الدهون – مارسي الرياضة بانتظام – االكثار من تناول اخلضروات.

- اذكري منطًا خاطئًا من العادات الغذائية التي تودين إلقاء الضوء عليها مع تصحيح هذا السلوك.
عدم تناول وجبة الفطور.

تصحيح السلوك من خالل االلتزام بتناول وجبة الفطور.

درس الوجبات الغذائية
1- ملاذا يوجد اختالف في تقبل األبناء للطعام؟

اختالف شهية األفراد
2- أعط أمثلة ألطعمة صحية ميكن تناولها في الوجبات الثالث الرئيسية

)فطور – غداء – عشاء(.
فطور )بيض مسلوق(.

غداء )دجاج مشوي(.
عشاء )سلطة بروتني(.

درس اختيار الغذاء عند الشراء
نشاط

تخيلي أنِك دخلِت متجرًا للتسوق مع والدتك لشراء بعض املواد الغذائية.
ضعي خطًا حتت اثنني من األمور التي يجب جتنبها عند الشراء.

أ( اختيار العبوات السليمة وجتنب املضغوطة.
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ب( شراء مواد غذائية يظهر عليها التلف.
جـ( اختيار مواد غذائية ذات جودة عالية.

د( شراء مواد غذائية غير مدون عليها تاريخ الصالحية.

درس املضافات الغذائية
1- هل ميكن للمضافات الغذائية أن تغير من لون الطعام؟ وكيف؟

نعم, من خالل إضافات لتحسني صفات املنتج الغذائي.
2- ذهبت زميلتك للجمعية التعاونية واشترت بعضًا من رقائق البطاطس والشوكوالتة واحللويات.

ساعديها في التعرف على مدلوالت الرموز التي على مشترياتها.

املدلولالرمزاسم املنتج

مواد مستحلبة ومثبتةE476كاكاو جنوم

مواد مستحلبة ومثبتةE420مارشملو

3- ابحثي في البدائل الصحية للمواد احلافظة الطبيعية بداًل عن املواد احلافظة املصنعة.
- امللح - السكر - اخلل - التوابل - النشا - اجليالتني - العسل.

درس العبوات الغذائية
اذكري أنواع العبوات الغذائية املوجودة بالصورة وأهم استخداماتها:

عبوات زجاجية حلفظ العصير.
أكياس بالستيك حلفظ اخلضروات.

حافظة بالستيكية حلفظ الطعام املتبقي.
عبوة بالستيكية حلفظ الكاتشب.
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ذهبت مع والدتك للجمعية التعاونية لشراء مواد غذائية معبأة وطلبت 
منك حتديد البيانات التالية:

اسم املنتج

الوزن الصافي

بلد املنشأ

صالحية املنتج

درس حفظ األغذية
- من التراث الكويتي صنع األجار في البستوك. هل تعرفني ما البستوك؟

آنية تستخدم قدميًا حلفظ األجار.

- عللي سبب استبعاد قدور األملنيوم في طهي املربى؟
بسبب تفاعل األملنيوم مع احلمضيات.

- توضع اخلضروات في ماء مغلي لفترة قصيرة تتراوح بني 2 – 6 دقائق ملاذا؟
حتى تتماسك أليافها.

درس إعداد وترتيب املوائد
1- ما األدوات التي حتتاجينها إلعداد وترتيب مائدة الطعام.

املفرش - األطباق - الفضيات - األبواب - أدوات تزيني املائدة.
2- قومي بعمل طيات متنوعة من ابتكارك لتسعدي بها أسرتك.
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طريقة عمل طية اجليب املزدوج:
1- اطوي املفرش مرتني ووجهه إلى أعلى بحيث تكون أطرافه املفتوحة أعلى اليمني ثم اثني الطرف 

األول مائاًل إلى أن يطابق الزاوية السفلى للمربع.
2- اثني الطرفني األول والثاني كما هو مبني في الشكل إلى أن تتالقى أطرافهما.

طريقة عمل طية املروحة:

إلى  متساوية  كسرات  عمل  في  وابدئي  أعلى  الى  ووجهه  املنتصف  في  طوليا  املفرش  اثني   -1
نهايته.

2- ليكن اجتاه آخر كسرة إلى أسفل, ثم اطوي املفرش طولياً.

3- أفردي الكسرات مع اإلمساك بها من أسفل.

4- ثبتي الطرف بحلقة تزيني الفوطة.
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صححي اخلطأ في ترتيب أدوات املائدة, وأكملي الناقص منها.

طبق الزبدة

)34(

)35(

)36(
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درس طرق اعداد وترتيب موائد الطعام
1- هل بإمكانك مساعدة صديقتك بالفصل بكيفية ترتيب أدوات مائدة الطعام الرسميه بالرسمة:

2- هل تعرفني ما أكثر السلوكيات غير املرغوبة عند اجللوس حول مائدة الطعام؟
إحداث صوت مرتفع أثناء األكل.

ي درس مفهوم عملية الطه
- اذكري بعض األطباق املفضلة لديك وحددي طريقة الطهي املناسبة لها.

البيتزا. طريقة الطهي: اخلبز
مجبوس دجاج. طريقة الطهي: التسبيك

- من خالل ما تعلمت من قاعدتي )السلق والتسبيك( هل ميكن أن تقارني بينهما من حيث كمية 
السائل – درجة احلرارة؟

التسبيكالسلق

قليلةكبيرةكمية السائل

منخفضةمرتفعةدرجة احلرارة
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- قارني بني مزايا وعيوب كل من:

التحمير الغزيرالتحمير البسيطاملقارنة

ال يحتاج إلى تقليب.كمية قليلة من الزيت.املزايا

كمية كبيرة من الزيت.يحتاج إلى تقليب مستمر.العيوب
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مناذج أسئلة التقومي النهائي

ي عالمة )  √ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) X ( أمام العبارة غير الصحيحة: ضع
)  X  ( .1- حتفظ األطعمة بعدة طرق منها التبريد أو التجميد فقط

2- يختلف معدل حدوث فساد األغذية حسب نسبة املاء الذي حتتويه. ) √ (

ى الصحيح للجمل التالية: ي املعن ية مبا يناسبها من كلمات لتعط ي العبارات التال أكمل
1- إضافة املواد الطبيعية حلفظ الطعام يكون بإضافة محلول ملحي لعمل املخلالت.

2- حتفظ األغذية بشكل يومي واسبوعي وموسمي.

ي الرقم املناسب: اختاري من املجموعة ) أ ( ما يناسبها من املجموعة ) ب ( وضع

القائمة باإلجابةالقائمة أ

مخلل الباذجنان12- التسكير

مربى التوت21- التخليل

الكشمش34- التبريد

اجلنب43- التجفيف

ي خطا حتت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس: ضع
1- من طرق حفظ األغذية بدرجات احلرارة املنخفضة )التجميد, التسكير(.

2- تنقسم املواد احلافظة إلى مواد كيميائية و )طبيعية – نباتية(.
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ي: السؤال الثان
ي املفاهيم التالية: عرف

الثمار في الشمس على  أقدم طرق حفظ األغذية ال يحتاج إال لوضع  الطبيعي: من  التجفيف   -1
صواني وتركها لتجف.

املندفع  اجلاف  الساخن  بالهواء  الشمس  حرارة  تستبدل  الطريقة  هذه  في  الصناعي:  التجفيف   -2
بسرعة كبيرة في اجتاهات مختلفة من خالل تشغيل جهاز التجفيف الكهربائي.

 أذكري:
1- اذكري 4 من طرق حفظ األغذية:

التبريد / التجميد / التخليل / التجفيف.
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