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إهــــــــداء

الرتبية  وزارة  من  املستمر  االهتامم  إطار  يف 
والتوجيه الفني العام لالقتصاد املنزيل هندي هذا اجلهد 

معلامت  وإىل  الرتبوية  العملية  عىل  القائمني  إىل  املتواضع 
منه  املرجوة  الفائدة  الكتاب  حيقق  أن  آملني  املنزيل  االقتصاد 
والثمرة املنشودة سائلني العيل القدير أن ينفع به إنه نعم املوىل 

ونعم النصري.

املؤلفون



تسعى وزارة الرتبية بكل جهودها وطاقاهتا إىل تطوير وحتديث املناهج الدراسية، لتالئم احتياجات 
املتعلامت يف املرحلة املتوسطة، ولتواكب التقدم والتطور العلمي، وقد حظي االقتصاد املنزيل باهتامم 

املسؤولني يف الوزارة إليامهنم بدوره الكبري يف تقدم وتطور األرسة الكويتية.
احلقيقي  اهلدف  ليظهر  املنهج  هذا  مقومات  من  واملتعة  واملعلومة  الفائدة  تكون  أن  حرصنا  وقد 
من تأليفه وتدريسه، وهو متكني املتعلمة من االنتفاع بام فيه من موضوعات مهمة تعد من أساسيات 

حياهتا.
ومن خالل مسرية التطوير الشاملة ملناهجه استحدثت مفاهيم تربوية حديثة هلذا العلم التطبيقي، 
وأخذ يتجه اجتاًها تكاملًيا يف جماالته املتعددة. وهي إدارة املوارد، الغذاء والتغذية، العالقات األرسية، 

األنسجة واملالبس.
وقد اشتمل كتاب االقتصاد املنزيل للمرحلة املتوسطة عىل 4 وحدات خمتلفة هي:

١- إدارة املوارد: 
وخيتص هذا املجال بتزويد املتعلمة باملهارات املتعلقة بإدارة املوارد مثل: املسكن- مواد التنظيف - 
األلوان - العملية اإلدارية - اخلريطة الذهنية - موارد األرسة - املستهلك - البيئة - العمل التطوعي.

٢- الغذاء والتغذية:
العنارص  مثل:  والتغذية  الغذاء  بمجال  املتعلقة  باملهارات  املتعلمة  بتزويد  املجال  هذا  وخيتص 
املقاييس واملكاييل - طرق حفظ األغذية - طرق طهي  الغذائية - اهلرم الغذائي - أمهية الغذاء - 

األطعمة.
٣- األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة : 

اإلبرة  وأشغال  واملالبس  األنسجة  بمجال  املتعلقة  باملهارات  املتعلمة  بتزويد  املجال  هذا  خيتص 
مثل : ألياف النسيج - أشغال اإلبرة - التطريز - أنواع املالبس - أثر امللبس عىل املظهر الشخيص - 

التفصيل واخلياطة .



٤-تربية الطفل والعالقات األرسية : 
 : مثل  األرسية  والعالقات  الطفل  برتبية  املتعلقة  باملهارات  املتعلمة  بتزويد  املجال  هذا  خيتص 
التي  املشكالت   - االجتامعية  املهارات   - واملراهقة  البلوغ  مرحلة   - األرسية  العالقات   - األرسة 

تواجهها والقدرة عىل حلها .
التعليمية  وأنشطته  بأهدافه  املنهج  إطار  املجاالت ضمن  بني هذه  والرتابط  التكامل  وقد روعي 
ووسائل تقويمه ملساعدة معلامت االقتصاد املنزيل عىل فهم وإدراك املفاهيم األساسية ومتكينهن من 

القيام هبذه املهمة الرتبوية السامية عىل أفضل وجه.
وقدمنا يف هذا الدليل ما ييل:

- األهداف اخلاصة باملادة يف اجلانب املعريف والوجداين والنفس حركي.
-  اهليكل البنائي متضمنًا املحتوى - األنشطة التعليمية املقرتحة - الوسائل التي يمكن االستعانة 

هبا وغريها.
- طرق التدريس عامة لتختار املعلمة منها ما يناسب كل وحدة تدريسية.

-  الوسائل التعليمية عىل اختالف أنواعها، وعىل املعلمة الواعية أن ختتار لكل وحدة ما يناسبها 
من هذه الوسائل.

- أساليب التقويم سواء يف اجلانب النظري أو العميل.
- نامذج لتخطيط وحدات تدريسية مصغرة.

- وأخرًيا إجابة األنشطة  التي وردت يف كتاب املتعلمة.
املادة  وحدات  تنفيذ  عىل  هلا  عوًنا  يكون  أن  آملني  املنزيل  االقتصاد  ملعلمة  الدليل  هذا  نقدم  ونحن 

الدراسية عىل أكمل وجه.
مع متنياتنا للجميع بالتوفيق

جلنة التأليف
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كان املفهــوم الســائد لالقتصــاد املنــزيل يتضمــن األعــامل التــي تقــوم هبــا املــرأة داخل املنــزل ، لــذا كان تدريس 
ــيل  ــي ، والغس ــرة ، والطه ــغال اإلب ــل أش ــزيل مث ــري املن ــة بالتدب ــامل اخلاص ــة األع ــدف إىل دراس ــادة هي ــذه امل ه

والكي...إلــخ.
ويف الســنوات األخــرية تغــري هــذا املفهــوم ، وأصبــح االقتصــاد املنــزيل كغــريه مــن العلــوم التطبيقيــة ، 
يســتخدم احلقائــق واألساســيات مــن العلــوم الطبيعيــة والبيولوجيــة والســلوكية واالجتامعيــة والفنــون ، ويقــوم 
ــالل  ــن خ ــه م ــك كل ــم ، وذل ــق ذواهت ــا يف حتقي ــداف األرسة وأعضائه ــال وأه ــات وآم ــىل احتياج ــا ع برتكيزه
حقــول دراســية تشــمل الغــذاء والتغذيــة ، املالبــس واألنســجة ، تربيــة الطفــل والعالقــات األرسيــة ، وإدارة 

ــا . ــتهالكية وغريه ــة االس ــات األرسة والثقاف ــزل واقتصادي املن
واملفهــوم الشــامل لالقتصــاد املنــزيل يتلخــص : بأنــه حقــل درايس متطــور يبحــث يف مجيــع العلــوم والفنــون 
املتعلقــة باملنــزل وحيــاة األرسة ، ويتعلــق االقتصــاد املنــزيل بالفــرد والعائلــة وبتنميــة احليــاة األرسيــة ، وحتقيــق 
األهــداف الشــخصية والعائليــة واالجتامعيــة ، واالقتصــاد املنــزيل ليــس مقصــوًرا عــىل البيئــة املنزليــة وحدهــا ، 

وإنــام يمتــد إىل البيئــة البرشيــة بصفــة عامــة داخــل املنــزل وخارجــه .

املفهوم احلديث لالقتصاد املنزيل



10

الشك أن التغيريات احلديثة تلقي بظالهلا عىل الرتبية ، فبتغيري األهداف واملناهج وطرق التدريس لتتالءم 
مع التغريات احلديثة ، وكان من الرضوري أخذ تلك املتغريات يف عني االعتبار عند وضع األهداف العامة ملادة 

االقتصاد املنزيل . 
إن اهلدف الرتبوي هدف يتصف بالعمومية وعدم التفصيل ؛ ويتسع ليشمل جممل النشاطات والفعاليات 
يف املجتمع التعليمي يف كافة املراحل الدراسية ، و تصف السلوكيات الكلية النهائية التي يتوقع من املتعلم أن 

يظهرها بعد عمليتي التعلم والتعليم.
وختتلف األهداف العامة حسب درجة خصوصيتها ولكنها متيل يف الغالب إىل املدى الطويل يف طبيعتها وإىل 
النتائج املدرسية املبارشة ، وهي ركن من أركان املنهج الدرايس بمفهومه املتطور ، ويعد حتديدها  بعدها عن 

اخلطوة األساسية يف بناء املنهج و تنفيذه و تقويمه . 
األهداف الرتبوية تتمثل يف : 

1-  تعميق اإليامن بالدين اإلسالمي و االعتزاز بالقيم اإلنسانية من خالل التمسك بعادات وتقاليد املجتمع 
الكويتي واملحافظة عىل تراثه وإحيائه .

2- تدعيم القيم األخالقية و املامرسات السلوكية اإلجيابية البناءة عىل مستوى األرسة و املجتمع .
٣-  تنمية الوالء للوطن و االعتزاز باملجتمع الكويتي و تنمية موارده الطبيعية بام خيدم املجتمع يف مجيع اجلوانب 

الثقافية والعلمية و الرتبوية . 
4- تقدير األفراد للجهود التي تبذهلا وزارة الرتبية يف دولة الكويت دعًما مليدان االقتصاد املنزيل . 

٥-  تعريف األفراد باألهداف النبيلة التي تسعى مادة االقتصاد املنزيل إىل حتقيقها يف املجتمع ، واإلملام العميق 
بأمهيتها وتكاملها مع املواد الدراسية األخرى .

٦- ترسيخ املبادئ و القيم و تنمية اإلحساس باملسؤولية التي توجه سلوك الفرد الشخيص واالجتامعي .

٧- إمداد األفراد بالقدرة عىل اكتساب املعارف اإلنسانية املختلفة يف إطار من الفهم و التسامح واحلوار .
٨- تنمية روح العمل التطوعي و املشاركة يف خدمة املجتمع ، تعزيزًا للقيم و التقاليد العربية األصيلة . 

 ، جهة  من  واالجتامعي  األرسي  الشخيص  للمستوى  وفًقا  حياهتم  ظروف  تقبل  عىل  األفراد  9-  مساعدة 
وحماولة مواكبة احلياة من مجيع جوانبها والعمل عىل حتسينها و االستمرار يف تطويرها من جهة أخرى. 

األهداف العامة ملادة االقتصاد املنزيل
      General goals
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10-  إثراء و تقوية جوانب التذوق الفني و اجلاميل للفرد من خالل إدراكه للقيم اجلاملية التي تؤثر يف تعامله 
وسلوكه .

رفع  يف  واملسامهة   ، األرسة  دخل  مستوى  رفع  يف  تساعده  التي  املهارات  ليتعلم  للفرد  الفرص  11-  إتاحة 
مستوى الدخل القومي بام يتامشى مع قدرة الفرد يف مراحل العمر املختلفة . 

12-  تدريب الفرد عىل استخدام اخلربات و هتيئة الفرد بحيث يستطيع اإلسهام يف تطوير احلياة االجتامعية ، 
والنهوض باملجتمع وإمداده بفعالية مثمرة .

يف  النفس  عىل  لالعتامد  مستقباًل  أمامه  املجال  املختلفة،وفتح  األدوات  استخدام  عىل  الفرد  1٣-  تدريب 
مواجهة ظروف احلياة بروح اإلبداع و االبتكار . 

األنشطة  خالل  من  والسطحية  االرجتالية  عىل  والقضاء  والتنظيم  التخطيط  عىل  الفرد  قدرات  14-  تنمية 
املتنوعة .

املشكالت  حل  يف  الفرد،  لدى  ومستوياته  بأنواعه  املنظم  العلمي  التفكري  ومهارات  أساليب  1٥-  تطوير 
ومواجهة املواقف احلياتية و اختاذ القرارات .

1٦-  تشجيع الفرد عىل العمل التعاوين واجلامعي ضمن برامج املشاركة امليدانية و تبادل اخلربات فيام بينهم 
من خالل التعلم الذايت . 

واملعلومات  للمعرفة  املختلفة  املصادر  مع  التعامل  عىل  القدرة  وتطوير  املستمر  التعليم  عىل  1٧-  التدريب 
واستخدام خمتلف التقنيات بصورة متوازنة. 

1٨-  فتح آفاق الفرد ملقومات احلياة وتدريبه عىل التفكري النقدي عن طريق حتليل عنارص مناهج االقتصاد 
املنزيل .  

بالنسبة للفرد  التكنولوجيا احلديثة إلنجاز املهام وتيسري أساليب إدارة احلياة  19-  تنمية مهارات استخدام 
واملجتمع . 

20- االهتامم بذوي االحتياجات اخلاصة وتقدير فرص رعايتهم وتعليمهم واندماجهم باملجتمع . 
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طرق التدريس اخلاصة بامدة االقتصاد املنزيل
ــروف  ــري الظ ــري بتغ ــدة تتغ ــل ع ــا عوام ــزيل تقرره ــاد املن ــادة االقتص ــس م ــة لتدري ــة معين ــار طريق إن اختي
املحيطــة باملــادة العلميــة ، هلــذا فــإن هنــاك جمموعــة مــن املبــادئ الســيكولوجية  للتعلــم تكــون وراء األســاليب 

الفعالــة، ومــن هــذه املبــادئ مــا يــيل :
التعليمية وهذه كلها  الوحدة  املعلمة وشخصيتها ونوع  ، وقدرة  الفصل وحجمه  املادة وطبيعة  1-  أهداف 

اعتبارات مهمة يف تقرير أي الطرق جيب عىل املعلمة ان تستخدمها يف موقف معني .
2-  مادة االقتصاد املنزيل ليست جمموعة من احلقائق التي جتمعها نشاطات فكرية معينة ، وإنام هي جزء من 
املعرفة املنظمة التي امكن الوصول إليها بطرق موضوعية تعتمد أساًسا عىل املالحظة الدقيقة والتجريب 

والتفكري املنطقي ، أي أن الطرق جزء ال ينفصل عن املادة .
٣-  االقتصاد املنزيل جمموعة من املفاهيم والقوانني والنظريات التي تبنى من جمموعة من احلقائق ، حتى حتقق 

وظيفة العلم عىل التفسري والتنبؤ .
4-  تعترب أفضل طرق التدريس هي تلك التي هتتم بالتفاعل بني املتعلمة واملادة بحيث جتد املتعلمة نفسها يف 
موقف تريد حقًا أن تعرف ومتارس ألواًنا من النشاط التي متكنها من املالحظة والتجريب واالستكشاف 
التساؤالت  عن  إجابات  اىل  تصل  حتى  استنتاجات  إىل  والوصول  العالقات  ورؤية   ، واالستقصاء 

املوضوعية ، ثم تستخدم معرفتها اجلديدة يف تفسري مواقف أخرى جديدة .
طرق تدريس االقتصاد املنزيل تقوم عىل أسس تستمد وجودها وكياهنا من : 

1- املعلمة وطبيعة عملها .
2- املتعلمة وإمكاناهتا وقدراهتا و مراحل نموها وخصائص كل مرحلة .

٣- املواد التي يراد تعليمها وطبيعتها وكيفية حتقيقها لألهداف املقررة التي تنشدها الدولة.
4-  وجود مشكلة هتتم هبا املتعلمة وتشرتك بالبحث عن حلها اشرتاكًا فعااًل عىل أن تعلم أن اكتساهبا للمهارة 

أو فهمها ملعنى ما يعينها عىل حل املشكلة .
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أواًل: اسرتاتيجية احلوار واملناقشة :
توجد مخسة أنواع من املناقشة وهي :

املناقشة عىل نمط تنس الطاولة حيث يطرح املعلم سؤااًل فيجيب أحد املتعلمني ثم  -  املناقشة االستقصائية : 
يعلق املعلم عىل هذه اإلجابة ويطرح سؤااًل آخر ثم يقوم متعلم آخر باإلجابة ثم يعلق املعلم وهكذا .

-  املناقشة عىل نمط لعبة كرة السلة : يطرح املعلم سؤااًل ويرتك للمتعلمني احلرية يف املناقشة والتفاعل اللفظي 
بني املتعلمني القرتاح احللول املمكنة ويتدخل املعلم من حني آلخر للتصحيح عند الرضورة .

-  املناقشة اجلامعية : وتستخدم يف حالة ما إذا كانت كثافة الفصل أكثر من)٣0( متعلًما أو يف حالة مجع اآلراء 
حول قضية عامة هتم املتعلمني .

-  املجموعات الصغرية : جمموعة التشاور تستخدم يف حالة ما إذا كانت كثافة قاعة الدرس أقل من )٣0( متعلًما 
حيث جتلس كل جمموعة )٥-٧( عىل شكل U وتناقش كل جمموعة تقريرًا ملا توصلت إليه يف هناية املناقشة .

الشخصيات  بعض  استضافة  فيها  ويتم   ، جًدا  كبرية  الدرس  قاعة  كانت  إذا  ما  حالة  يف  تستخدم   : -  الندوة 
البارزة، وينظم املعلم إدارة احلوار بني املحارضين يف الندوة واملتعلمني .

ثانيًا: التعلم الذايت :
وقدراته  وإمكاناته  استعداداته  تنمية  هبدف  ذاتية  برغبة  مدفوًعا  املتعلم  به  يقوم  الذي  التعلمي  النشاط  هو 
مستجيبًا مليوله واهتامماته بام حيقق تنمية شخصيته وتكاملها، والتفاعل الناجح مع جمتمعه عن طريق االعتامد عىل 
نفسه والثقة بقدراته يف عملية التعليم والتعلم وفيه نعلم املتعلم كيف يتعلم ومن أين حيصل عىل مصادر التعلم.

أمهية التعلم الذايت :
التعلم  أسلوب  باعتباره   ، والرتبية  النفس  علامء  من  كبرًيا  اهتامًما  يلقى  يزال  وما  كان  الذايت  التعلم  ) 1(  إن 
التعلم ويعتمد عىل دافعيته  الذاتية يف  يتناسب مع قدراته ورسعته  األفضل، ألنه حيقق لكل متعلم تعلام 

للتعلم .
)2(  يأخذ املتعلم فيه دوًرا إجيابًيا ونشًطا يف التعلم .

)٣(  يّمكن التعلم الذايت املتعلم من إتقان املهارات األساسية الالزمة ملواصلة تعليم نفسه بنفسه ويستمر معه 
مدى احلياة .

)4(  إعداد األبناء للمستقبل وتعويدهم حتمل مسؤولية تعلمهم بأنفسهم .
)٥(  تدريب املتعلمني عىل حل املشكالت ، وإجياد بيئة خصبة لإلبداع .
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ثالثًا: اسرتاتيجية حل املشكالت :
هي خطة تدريسية تتيح للمتعلم الفرصة للتفكري العلمي حيث يتحدى املتعلمون  مشكالت معينة فيخططون 

ملعاجلتها وبحثها وجيمعون البيانات وينظموهنا ويستخلصون منها استنتاجاهتم اخلاصة .
خطوات حل املشكالت :

- حتديد املشكلة .
- مجع البيانات حول املشكلة .

- اقرتاح احللول للمشكلة ) فرض الفروض ( .
- مناقشة احللول املقرتحة .

- التوصل للحل األمثل للمشكلة ) االستنتاج (.
- تطبيق االستنتاجات.

رابعًا: اسرتاتيجية لعب األدوار :
هي إحدى اسرتاتيجيات التدريس التي تعتمد عىل حماكاة موقف واقعي ، يتقمص فيه كل متعلم من املشاركني 
يف النشاط دوًرا من األدوار ، ويتفاعل مع األخرين يف حدود عالقة دوره بأدوارهم وقد يتقمص املتعلم دور 

شخص أو يشء آخر .
مميزات لعب االدوار :

- إعطاء الفرصة إلظهار املشاعر واالنفعاالت احلقيقية .
- زيادة الوعي بمشاعر اآلخرين وتقبلها.

- اكتساب مهارات سلوكية واجتامعية .

)٦(  إن العامل يشهد انفجاًرا معرفًيا متطوًرا باستمرار ال تستوعبه نظم التعلم وطرائقها مما حيتم وجود اسرتاتيجية 
متكن املتعلم من إتقان مهارات التعلم الذايت ليستمر التعلم معه خارج املدرسة و مدى احلياة.

أهداف التعلم الذايت :
)1( اكتساب مهارات وعادات التعلم املستمر ملواصلة تعلمه الذايت بنفسه .

)2( يتحمل الفرد مسئولية تعليم نفسه بنفسه .
)٣( املسامهة يف عملية التجديد الذايت للمجتمع .

)4( بناء جمتمع دائم التعلم .
)٥( حتقيق الرتبية املستمرة مدى احلياة .
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- تشجيع روح التلقائية لدى املتعلمني .
- عرض مواقف حمتملة احلدوث .
- سهولة استيعاب املادة التعليمية .
خامسًا: اسرتاتيجية تعلم القرناء:

هو نظام للتدريس يساعد فيه املتعلمون بعضهم  البعض يبنى عىل أساس أن التعليم موجه ومتمركز حول 
 املتعلم مع األخذ يف االعتبار بيئة التعلم الفعالة التي تركز  عىل اندماج الطالب بشكل كامل يف عملية التعلم 

التعاوين ،  ويعتمد عىل قيام املتعلمني بتعليم بعضهم بعًضا حتت إرشاف  املعلم. 
أنامط تعلم األقران: 

 النمط االول :  هو تدريس القرناء من العمر نفسه عرب الفصول أو بني  الفصول أو ما يسمى بالتقسيم األفقي 
حيث يقوم املتعلمون  بمساعدة زمالئهم خارج فصلهم األصيل  بحيث يكونوا  يف املستوي العمري نفسه .

وتوجد أشكال خمتلفة للتفاعالت  املمكنة بني القرناء يف هذا   النمط كالتايل: 
 -  توزيع املتعلمني وقرنائهم يف أزواج توزيًعا عشوائًيا  أو يف جمموعات توزيًعا عشوائًيا. 

 - اختيار املتعلم لقرينه أو املجموعة لقرنائها من الفصل  اآلخر.  
 -  توزيع املتعلم والقرين يف أزواج وفًقا ملعايري حمددة  مثل : اجلنس- الشخصية - التحصيل  . 

النمط الثاين:  هو تدريس القرناء وفق السن أو ما يسمي بالتنظيم الرأيس  وفيها يكون ) الطالب املعلم ( وقرناء 
خمتلفني يف املستوي  الصفي حيث يرتاوح الفرق بني ) الطالب املعلم ( والقرين  من  سنه فأكثر . 

سًنا  األكرب  املعلم  الطالب  يقوم  ،  وفيه  رسمية  غري  برامج  يف  السن  وفق  القرناء  اندماج  وهو  الثالث:   النمط 
باإلرشاف أو املساعدة  ملتعلم أصغر منه سًنا أو جمموعة أكرب سًنا عمرًيا تساعد جمموعة مقابلة أقل سًنا عمرًيا يف 

أنشطة خارج  نطاق برنامج الدراسة.
 مزايا تعلم القرناء: 

 -  يساعد عىل حتمل املسئولية.
 - يتيح الفرص لتقويم األفراد واجلامعات.   

-  يساعد عىل تطوير مهارات اإلدارة والتنظيم. 
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سادسًا: اسرتاتيجية التعلم التعاوين : 
هو موقف تعليمي / تعلمي يعمل فيه املتعلمون عىل شكل جمموعات يف تفاعل إجيايب متبادل ، يشعر فيه كل 

فرد أنه مسئول عن تعلمه وتعلم اآلخرين هبدف حتقيق أهداف مشرتكة .
أمهيته :

جيعل املتعلم حمور العملية التعليمية ويتيح له فرصة للعمل بروح الفريق والتعاون والعمل اجلامعي ، كام أنه 
ينمي املسئولية الفردية واجلامعية لدى املتعلمني ، وينمي الثقة بالنفس ويعود املتعلمني عىل احرتام آراء اآلخرين 

ويساعد عىل مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني.
األدوار املختلفة يف جمموعات التعلم النشط : 

- القائد مسؤول عن املجموعة .
- الكاتب هو املقرر والذي يسجل تعليقات املجموعة - مسئول تسجيل النتائج  .

- امليقايت يضبط الوقت يف اثناء وتنفيذ النشاط .
دور املعلم يف التعلم التعاوين :

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

- إرشاد املتعلمني وتقديم املساعدة وقت احلاجة .
- املالحظة الواعية ملشاركة أفراد كل جمموعة .

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

- ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوين وتقويم أداء املتعلمني .
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سابًعا : اسرتاتيجية اإليضاح العميل :
مراحل اإليضاح العميل :

- فرتة حتضري يوضح فيها الغرض واحلاجة إىل استعامل النموذج املعروض .
- فرتة اإليضاح العميل خلطوات عمل النموذج .

- فرتة تدريب املتعلمني عىل العمليات املوضحة .
وقد يقوم املعلم وحده باإليضاح العميل ، أو املعلم ومعه متعلم أو أكثر ، أو قد يقوم به أحد املتعلمني .

مميزات اإليضاح العميل الناجح :
1-  يعمل عىل حتسني  طريقة العمل املتبعة ويبني خطواهتا بدقة ووضوح .

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

4-  أن تكون األدوات واخلامات املستعملة والنامذج املعروضة من النوع نفسه الذي يستخدمه املتعلمون .
٥-  أن تكون خطوات  العمل واضحة أمام املتعلمني .

٦-  إعطاء الفرصة للمتعلمني بإلقاء األسئلة أثناء العرض ، عىل أن تكون يف صلب املوضوع .
٧-  تلخيص اخلطوات التي ينتهي من رشحها أواًل بأول .

٨-  يفضل ترك األدوات التي استخدمت والنموذج الذي تم عمله معروًضا أمام املتعلمني .
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التعلم النشط
ماهية التعلم النشط ؟

التعلم نشطًا ينبغي أن ينهمك املتعلمون يف قراءة أو كتابة أو مناقشة أو حل مشكلة تتعلق بام  لكي يكون 
املتعلمني أن يستخدموا مهام  تعلموا أو عمل جتريبي ، وبصورة أعمق فالتعلم النشط: هو الذي يتطلب من 

تفكري عليا كالتحليل و الرتكيب و التقويم فيام يتعلق بام يتعلمونه.
بنـــاء عىل ما سبق فإن :

تعريف التعلم النشط هو : » طريقة تدريس ترشك املتعلمني يف عمل أشيــــاء جتبـــرهم عىل التفكري بام تعلموا « .
تغري دور املتعلم يف التعلم النشط :

املتعلم مشارك نشط يف العملية التعليمية ، حيــث يقوم املتعلمون بأنشطة عدة تتصل باملادة املتعلمة ، مثل : 
طرح األسئلة ،  فرض الفروض ،  االشرتاك يف مناقشات ،  البحث و القراءة ،  الكتابة و التجريب .. .

تغري دور املعلم يف التعلم النشط :
يف التعلم النشط يكون دور املعلم هو املوجه و املرشد و املسهل للتعلم . فهو ال يسيطر عىل املوقف التعليمي 

) كام يف النمط الفوضوي ( ، و لكنه يدير املوقف التعليمي إدارة ذكية بحيث يوجه املتعلمني نحو اهلدف منه.
وهذا يتطلب منه اإلملام بمهارات مهمة تتصل مهارات طرح األسئلة وإدارة املناقشات ، و تصميم املواقف 

التعليمية املشوقة واملثرية وغريها .
توصف أنشطة املتعلم يف التعلم النشط بالتايل :

1- حيرص املتعلم عىل فهم املعنى اإلمجايل للموضوع و ال يتوه يف اجلزئيات .
2- خيصص املتعلم وقتًا كافيًا للتفكيـر بأمهية ما تعلمه .

٣- حياول املتعلم ربط األفكار اجلديدة بمواقف احلياة التي يمكن أن تنطبق عليها .
4- يربط املتعلم كل موضوع جديد يدرسه باملوضوعات السابقة ذات العالقة .

٥- حياول املتعلم الربط بني األفكار يف مادة ما مع األفكار األخرى املقابلة هلا يف املواد األخرى .
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فوائد التعلم النشط :
1- يزيد من إنتاج املتعلمني يف العمل.

2- حيفز املتعلمني عىل كثرة اإلنتاج.
٣- ينمي العالقات الطبيعية بني املتعلمني .

4- ينمي الثقة بالنفس.
٥- يعود املتعلمني عىل اتباع قواعد العمل.

٦- يساعد عىل انتشار روح املتعة واملرح.
٧- إجياد تفاعل إجيايب بني املتعلمني.
٨- ينمي الرغبة يف التعلم واإلتقان.

9- ينمي فهم مهارات التفكري العليا.
التخطيط لنشاط يف التعلم النشط :

من املفيد اإلجابة عن األسئلة التالية عند تصميم أنشطة التعلم النشط :
1-  ما اهلدف من النشاط ؟ أو ما هي أطراف التفاعل ؟ متعلم مع آخر جيلس بجواره ، متعلم مع آخر ال يعرفه 

؟ جمموعة من املتعلمني ..
2- ما موعد النشاط؟ بداية احلصة، منتصف احلصة ، هنايـــة احلصة ، أو احلصة بأكملها .

٣- كم من الزمن يلزم للقيام بالنشاط ؟
4- هل سيكتب املتعلمون إجاباهتم ، أفكارهم ، أسئلتهم أم أهنم سيكتفون باملناقشة ؟

٥- هل سيسلمون اإلجابة ؟ و هل سيكتبون أسامءهم عىل الورق ؟
٦- هل سيعطى املتعلمون وقتًا كافيًا للتفكري يف إجاباهتم و يف مناقشتها مع املعلم ؟

٧- هل سيناقش العمل الفردي أم الزوجي مع الصف بأكمله ؟
فإن  خالفًيا  املوضوع  كان  لو  و  حتى  أنه  الحظ  ؟  نشاطهم  حول  راجعة  بتغذية  املتعلمون  سيزود  ٨-  هل 

املتعلمني بحاجة إىل أن يعرفوا رأي املعلم يف املوضوع أو القضية أو السؤال موضوع املناقشة .
9- ما االستعدادات الالزمة للنشاط ؟ و ما املطلوب من املتعلمني للمسامهة الفعالة ؟
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خطوات حتويل وحدة  تعليمية إىل التعلم النشط :
تعلمه سوى عن طريق  ، وما ال يمكن  بالتشارك  تعلمه  ، وما يمكن  باالكتشاف  تعلمه  ما يمكن  1-  حدد 

اإللقاء ، و هنا يتغري دور املعلم بتغري طريقة التدريس .
2-  صمم الوحدة بحيث حيل التعلم النشط حمل التعلم التقليدي آخذًا يف االعتبار أهداف الوحدة وأهداف 

املادة .
٣-  صمم أنشطة مناسبة لبيئة التعلم النشط .

4-  صمم أنشطة إلقاء )مناقشة ، رشح ، توضيح ... ( ألجزاء الوحدة التي ال يمكن تعليمها من خالل التعلم 
النشط .

٥- صمم أنشطة تساعد املتعلمني عىل تقويم تقدمهم خالل الوحدة .
٦- صمم أنشطة تقويم مناسبة للتعلم النشط .

نصائح للبدء بتصميم أنشطة التعلم النشط :
1- ابدأ بداية بسيطة وقصرية .

2- طور خطة لنشاط التعلم النشط ، جرهبا ، امجع معلومات حوهلا ، عدهلا ، ثم جرهبا ثانية .
٣- جرب ما ستطلبه من املتعلمني بنفسك أواًل .

4- كن واضًحا مع املتعلمني مبيًنا هلم اهلدف من النشاط و ما تعرفه عن عملية التعلم .
٥- اتفق مع املتعلمني عىل إشارة إلهناء احلديث .

٦- شكل أزواجًا عشوائية من املتعلمني يف األنشطة .
والتأمل يف  التفكري  هو   ) الواقعية  األنشطة  من  كام يف غريه   ( النشط  التعلم  تطبيق  النجاح يف  ٧-  إن رشط 

املامرسات التدريسية و متابعة اجلديد .
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معوقات التعلم النشط :
- عدم فهم املعلم لطبيعة عمله وأدواره .

- عدم االرتياح والقلق الناتج عن التغيري املطلوب.
- اخلوف من جتربة أي جديد .

- قرص زمن احلصة .
- زيادة أعداد املتعلمني يف بعض الصفوف .

- نقص بعض األدوات واألجهزة .
- اخلوف من عدم مشاركة املتعلمني وعدم استخدامهم مهارات التفكري العليا .

- عدم تعلم حمتوى كاف.
- اخلوف من فقد السيطرة عىل املتعلمني .

- قلة متكن بعض املعلمني ملهارات إدارة املناقشات .
- اخلوف من نقد اآلخرين لكرس املألوف يف التعليم .
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اسرتاتيجيات التدريس املالئمة للتعليم النشط
تعرف اسرتاتيجيات التدريس عىل أهنا مزيج بني طرق التدريس اخلاصة والعامة املتداخلة واملناسبة ألهداف  
املوقف التعليمي ، ويقصد هبا أيًضا حتركات املعلم داخل الفصل وخارجه ، وهي جمموعة متجانسة من اخلطوات 
الدرايس  واملقرر  واملتعلم  املعلم  طبيعة  تالئم  تدريسية  ومهارات  طرائق  إىل  حتويلها  للمعلم  يمكن  املتتابعة 
وظروف املوقف التعليمي واإلمكانيات املتاحة لتحقيق هدف أو أهداف حمددة مسبًقا للوصول ملستوى أفضل.

مواصفات االسرتاتيجية الناجحة:
- تراعي الفروق الفردية.

- تراعي اإلمكانيات املتاحة.
- ترتبط بأهداف التدريس و نوع و نمط التدريس.

فوائد هذه االسرتاتيجيات بشكل عام:
- توفري فرص التعبري عن الذات ، وعن االنفعاالت لدى املتعلمني.

- زيادة اهتامم املتعلمني بموضوع الدرس املطروح  .
؛  البعض  بعضهم  مع  االتصال  عىل  وتشجيعهم   ، قواعدها  عىل  والتعرف  املناقشة  عىل  املتعلمني  -  تدريب 

لتبادل املعلومات أو االستفسار عنها .
-  إكساب املتعلمني قيًما واجتاهات تعدل سلوكهم ، وتساعدهم عىل حسن الترصف يف مواقف معينة إذا ما 

وضعوا فيها .
- تشجيع روح التلقائية لدى املتعلمني .

- تنمية قدرة املتعلمني عىل تقبل اآلراء املختلفة ، والبعد عن التعصب للرأي الواحد .
- تقوية إحساس املتعلمني باآلخرين ، ومراعاة مشاعرهم ، واحرتام أفكارهم .
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بعض اسرتاتيجيات التدريس:
اسرتاتيجية العصف الذهني:
* تعريف العصف الذهني: 

يقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية من األفراد أو املجموعات ملوضوع أو مشكلة معينة .
* مبادئ العصف الذهني :

- تأجيل احلكم عىل األفكار.
- الكم يولد الكيف .

* القواعد األربعة الرئيسية :
- رضورة جتنب احلكم أو النقد أو التقويم .

- إطالق حرية التفكري .
- كم األفكار مطلوب .

- البناء عىل أفكار اآلخرين وتطويرها .
* خطوات اسرتاتيجية العصف الذهني : 
1- حتديد ومناقشة املشكلة او املوضوع.

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

٥ - يقوم مقرر اجللسة بكتابة األفكار متسلسلة عىل السبورة .
٦-  يقوم رئيس اجللسة بتحفيز املشاركني ويطلب منهم حتديد أغرب فكرة وتطويرها لتصبح فكرة عملية أو 

مطالبتهم بإمعان النظر يف األفكار املطروحة واالستنتاج منها ، أو الربط بينها وصواًل إىل فكرة جديدة .
٧- التقييم : يقوم رئيس اجللسة بمناقشة املشاركني يف األفكار املطروحة من أجل تقييمها وتصنيفها إىل :

* أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق .
* أفكار مفيدة لكنها غري قابلة للتطبيق املبارش وحتتاج إىل مزيد من البحث .

* أفكار مستثناه ألهنا غري عملية وغري قابلة للتطبيق .
٨- يلخص رئيس اجللسة األفكار القابلة للتطبيق ويعرضها عىل املشاركني.
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اسرتاتيجية األلعاب واأللغاز:
* تعريف اسرتاتيجية األلعاب و األلغاز:

ُيعّرف اللعب بأنه نشاط موجه يقوم به املتعلمون لتنمية سلوكهم وقدراهتم العقلية واجلسمية والوجدانية ، 
وحيقق يف نفس الوقت املتعة والتسلية .

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

* مميزات اسرتاتيجية األلعاب و األلغاز:
1-  إن اللعب أداة تربوية تساعد يف إحداث تفاعل الفرد مع عنارص البيئة لغرض التعلم وتطوير الشخصية 

والسلوك .
2- يمثل اللعب وسيلة تعليمية تقرب املفاهيم وتساعد يف إدراك معاين األشياء.

إلمكاناهتم  وفقًا  املتعلمني  وتعليم  الفردية  الفروق  ملواجهة  وتنظيمه  التعلم  تفريد  يف  فعالة  أداة  ٣-  يعترب 
وقدراهتم.

4-  يعترب اللعب طريقة عالجية يلجأ إليها املربون ملساعدة بعض املتعلمني يف حل مشكالهتم .
٥- يشكل اللعب أداة تعبري وتواصل بني املتعلمني.

٦- تعمل األلعاب عىل تنشيط القدرات العقلية وحتسني املوهبة اإلبداعية لدى املتعلمني.
* رشوط اختيار األلعاب :

1- أن يكون لأللعاب هلا أهداف تربوية حمددة ويف ذات الوقت مثرية وممتعة .
2- أن تكون قواعد اللعبة سهلة وواضحة وغري معقدة .

٣- أن تكون اللعبة مناسبة خلربات وقدرات وميول املتعلمني 
4- أن يكون دور املتعلمني واضًحا وحمدًدا يف اللعبة .

٥- أن تكون اللعبة من بيئة املتعلمني.
٦- أن يشعر املتعلمون باحلرية واالستقاللية يف اللعب .
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اسرتاتيجية خرائط املفاهيم:
* تعريف اسرتاتيجية خرائط املفاهيم:

هي طريقة تدريسية فاعلة يف متثيل املعرفة عن طريق أشكال ختطيطية تربط املفاهيم بعضها ببعض بخطوط 
أو أسهم يكتب عليها كلامت تسمى كلامت الربط .

وتستخدم خرائط املفاهيم يف تقديم معلومات جديدة ، واكتشاف العالقات بني املفاهيم ، وتعميق الفهم ، 
وتلخيص املعلومات ، وتقويم الدروس .

* مميزات اسرتاتيجية خرائط املفاهيم:
- تنظيم املعلومات يف دماغ املتعلم ؛ لسهولة اسرتجاعها .

- تبسيط املعلومات عىل شكل صور وكلامت .
- املساعدة عىل تذكر املعارف يف شكل معني . 

- ربط املفاهيم اجلديدة بالبنية املعرفية للمتعلم .
- تسهم يف إجياد عالقات بني املفاهيم . 

- تنمية مهارات املتعلم يف تنظيم املفاهيم وتطبيقها وترتيبها .
- تزويد املتعلمني بملخص ختطيطي مركز ملا تعلموه .

* خطوات التنفيذ:
يمكن تصميم خريطة مفهوم باتباع اخلطوات التالية :

1-اختيار موضوع وليكن هو املفهوم الرئييس  .
2- ترتيب أو تنظيم قائمة باملفاهيم األكثر عمومية وشمواًل إىل املفاهيم األكثر حتديدًا .

٣- تنظيم املفاهيم يف شكل يربز العالقة بينها .
4- ربط املفاهيم مع بعضها بخطوط ، وتوضيح نوعية العالقة بينها بكلامت تعرب عنها .

٥- استخدام األلوان والصور قدر املستطاع .
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اسرتاتيجية البطاقات املروحية:
* تعريف اسرتاتيجية البطاقات املروحية :

هي اسرتاتيجية تعتمد عىل تقويم مستوى فهم املتعلم  للدرس، وذلك بوضع جمموعة من األسئلة يف بطاقات 
يتم عرضها بشكل املروحة .

* خطوات اسرتاتيجية البطاقات املروحية :
بإعدادها يف  املتعلمني  السابقة أو الدرس احلايل أو يكلف بعض  الدروس  املعلم بطاقة أسئلة عن  1-  يصمم 

وقت سابق .
2-  يقسم املتعلمني اىل جمموعات صغرية )أربعة طلبة( يف كل جمموعة :

- املتعلم األول : يشكل البطاقات يف شكل مروحة و يطلب من املتعلم الثاين سحب بطاقة .
- املتعلم الثاين : يقرأ بصوت مرتفع السؤال عىل املتعلم الثالث ، ويقول له مثاًل أمامك مخس ثواٍن لإلجابة .

- املتعلم الثالث : جييب عن السؤال .
-  املتعلم الرابع : يقوم اإلجابة إن كانت صحيحة يثني عىل زميله و يشجعه ، وإن كانت خاطئة يدربه عىل 

اإلجابة الصحيحة .
٣- تكرر املهمة بني املتعلمني يف بطاقات آخرى .

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

2- سعي  املتعلم بقوة لتحمل أكرب قدر من املسؤولية من أجل تعلمه .
٣- التنافس يف التفوق عىل املستوى الفردي.

4- دمج ومشاركة املتعلمني ذوي التحصيل األقل دراسًيا مع املتعلمني من ذوي التحصيل األعىل دراسًيا.
٥- تشجيع التعليم املتبادل بني األفراد.

٦- توفري فرصة للتفكري الفردي دون مقاطعة من أحد.
٧- تنمي الثقة بالنفس لدى املتعلم .
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اسرتاجية اكشف اوراقك:
اسرتاتيجية ممتعة قد تستخدم يف أثناء أو هناية الوحدة التدريسية .

* خطوات االسرتاتيجية : 
1-  يصمم املعلم أو املتعلمون بأنفسهم بطاقات حتتوي عىل أسئلة وإجاباهتا حول الدرس وتوضع هذه البطاقات 

يف منتصف الطاولة.   
2-  يتم تقسيم املتعلمني إىل جمموعات بحيث حتتوى املجموعة الواحدة عىل أربعة متعلمني.

٣-  حيدد املتعلمون قائًدا هلم يف كل مرة يقوم باختيار بطاقة األسئلة ويقرأ السؤال ثم يكتب مع زمالئه اآلخرين 
اإلجابة سواء يف ورقة أو يف سبورة صغرية لكل متعلم.  

4- عندما ينتهى املتعلمون من كتابة إجاباهتم يطلب منهم القائد كشف أوراقهم بكلمة ) إكشف أوراقك ( .
٥-  هينئ القائد املتعلمني الذين أجابوا إجابات صحيحة ويرشحون لبقية للمتعلمني الذين مل جييبوا أو أخطأوا 

يف حل السؤال.  
٦- تعاد الطريقة بتغيري قائد كل جمموعة .

* خطوات اسرتاتيجية الظهر بالظهر:
بالظهر ويسمعون بعضهام  الظهر  املقاعد متعاكسة بحيث يكون  املتعلمني إىل أزواج وتكون  املعلم  1-  يقسم 

البعض عندما يبدأ النشاط ، وجيب أال يلتفت أي متعلم إىل زميله يف أي وقت.
2- املتعلم األول لديه حمفز برصي)صورة مثاًل( واملتعلم الثاين لديه ورقة وقلم.

 ، الشكل ،احلجم  بدقة من حيث  الذي يرسم وصف زميله  الثاين  للمتعلم  الصورة  املتعلم األول  ٣-  يصف 
التفاصيل األحداث يف الصورة أو العمليات الرئيسية ،دون الرتكيز عىل جودة الرسم.

4- يسأل املتعلم الثاين أي سؤال حسب حاجته، ويضبط املعلم الوقت بحيث يكون هناك زمن حمدد.
٥- يقارن املتعلم رسوماته بعد انتهاء الوقت ، وقد يتبادل املتعلمون األدوار.

٦-  يقيم املعلم األعامل ويركز عىل العمليات واملهارات التي حدثت مثل طرح األسئلة، استخالص األفكار 
واالتصال.
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اسرتاتيجية ابحث عن النصف اآلخر:
يتم توزيع جمموعة من البطاقات )جزء يضم أسئلة واجلزء اآلخر يضم إجابات( عىل املتعلمني ويطلب منهم 
أن يبحثوا عن النصف اآلخر للبطاقة ، ومن جيد البطاقة املكملة يقف يف زاوية من الصف مرة أخرى إىل أن 

ينتهي الزمن املخصص للنشاط.
* خطوات اسرتاتيجية ابحث عن النصف اآلخر:

1- توزيع البطاقات.
2- البحث عن النصف اآلخر من البطاقة.

٣- استعراض اإلجابات الصحيحة.
4- تبادل البطاقات بشكل عشوائي.

٥- تكرار اخلطوتني الثانية والثالثة.
* فوائد اسرتاتيجية ابحث عن النصف االخر:

- التفاعل والتعاون بني املتعلمني.
- التعلم من القرناء.

- قبول خيارات اآلخرين.
- خلق جو مرح وحركي.

- اختاذ القرار.

اسرتاتيجية القصة:
* رشوط استخدام طريقة القصة يف التدريس :

1- أن يكون هناك ارتباط بني القصة وموضوع الدرس.
2- أن تكون القصة مناسبة لعمر املتعلمني ومستوى نضجهم العقيل.

٣- أن تدور القصة حول أفكار ومعلومات وحقائق يتم من خالهلا حتقيق أهداف.
4-  أن تكون األفكار واحلقائق واملعلومات املتضمنة يف القصة قليلة حتى ال تؤدي كثرهتا إىل التشتت وعدم 

الرتكيز.
٥- أن تقدم القصة بأسلوب سهل ومشوق جيذب انتباه املتعلمني ويدفعهم إىل اإلنصات واالهتامم.
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اسرتاتيجية االصابع اخلمسة:
* تعريف اسرتاتيجية األصابع اخلمسة:

يد يساعد عىل االستامع وبناء األسئلة من خالل األسئلة اخلمسة  هي عبارة عن  ختطيط منظم عىل شكل 
األساسية ) متى ، ماذا ، ملاذا ، كيف ، من ( ، ويمكن اضافة ، أين ، عند احلاجة.

* خطوات اسرتاتيجية األصابع اخلمسة:
1- قراءة العناوين الرئيسية للدرس.

2- يتم كتابة األسئلة قبل بداية الدرس.
٣- يتم حل األسئلة.

4- بعد االنتهاء ، اطلب منهم تلخيص أبرز األفكار يف الدرس يف راحة اليد.
٥- اعرض املخططات أمام املجموعات ، ويطلب من كل جمموعة أن تقرأ اإلجابات.

اسرتاتيجية اخليال العلمي:
* تعريف اسرتاتيجية اخليال العلمي:

وإشارات  وقطع  أجزاء  يوصل  أن  خالهلا  من  املتعلم  يستطيع  حيث  التكاملية  التدريس  طرق  إحدى  هي 
ومجل ملعلومة قد تكون غري معروفة أو غري ملموسة بالنسبة له. واهلدف منها تسهيل استيعاب املعلومة بطريقة 

إبداعية مشوقة.
* الرشوط التي ينبغي مراعاهتا عند ممارسة التخيل يف الفصل:

1- ممارسة التخيل يف مكان مريح وهادئ . 
2- توفري وقت كاف يتالءم مع موضوع التخيل .

٣- يتطلب وجود قائد أو مرشد يقود التخيل ويعطي توجيهاته أثناء التخيل .
4- يفضل وجود مؤثرات صوتية تتناسب مع موضوع التخيل .

* مميزات االسرتاتيجية:
1- إن ما نتعلمه عرب التخيل هو أشبه بخربة حية حقيقية تبقى ملدة أطول يف ذاكرتنا .

2- التخيل مهارة تفكري إبداعية تقودنا إىل اكتشافات أفكار جديدة .
٣- التعلم التخييل تعلم إتقاين .
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اسرتاتيجية الرؤوس املرقمة :
* خطوات االسرتاتيجية:

1- يقسم املعلم املتعلمني اىل جمموعات من ) 4-٦( جمموعات.
2- يعطى كل عضو يف املجموعة رقم من ) 1- ٦( حسب عدد املجموعة .

٣- يطرح املعلم سؤااًل .
4-  يناقش املعلم املتعلمني  شفويًا ويتفقون عىل اإلجابة بحيث يكون يف النهاية كل متعلم قادر عىل االجابة .

 ٥- ينادي املعلم املتعلم صاحب الرقم ) 4(  مستخدًما طريقة عشوائية ثم يطرح السؤال مرة أخرى .
٦- يقوم كل متعلم رقمه )4( ليقدم إجابة جمموعته أمام املتعلمني بعد اتفاق املجموعة عىل اإلجابة .

*  يف حال اختلفت إجابة املتعلم  عن املجموعات األخرى أو جاء بأفكار أخرى جديدة يوضح السبب ويذكر 
تفسري ذلك.

اسرتاتيجية )قل شيئًا( :
* تعريف اسرتاتيجية ) قل شيئًا ( : 

 ، التلخيص   ، القراءة  املتعلم مهارات متعددة )  املتعلم ، وتكسب  هي اسرتاتيجية تساعد عىل تركيز ذهن 
التنبؤ ، طرح األسئلة ، التفكري العميق ، مهارة االستامع ( .

* خطوات االسرتاتيجية: 
بعد  قراءة مقالة أو قصة  أو مشاهدة مقطع فيديو ، يطلب املعلم من املتعلمني  بعد أن يستمعوا أو يشاهدوا أو 
يقرؤوا املهمة املختارة بالتوقف والتحدث لزمالئهم حول تعليق لدهيم أو سؤال حول تلك املهمة وتعاد اخلطوة 

السابقة حسب طول املهمة.

وهناك الكثري من االسرتاتيجيات التي يمكنك من خالهلا االختيار واالبداع يف احلصة الدراسية واإلضافة إىل 
هذه االسرتاتيجيات متاح لك .
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تعد الوسيلة التعليمية عنرًصا أساسًيا من عنارص املنهج التعليمي ، والوسيلة بمفهومها 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:

هي جمموعة املواقف واملواد واألجهزة التعليمية واألشخاص الذين يتم توظيفهم ضمن إجراءات اسرتاتيجية 
التدريس بغية تسهيل عملية التعليم والتعلم ، مما يسهم يف حتقيق األهداف التدريسية املرجوة يف هناية املطاف.

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

2- اقتصاد اجلهد و الوقت .
٣-  حتايش السقوط يف اللفظية: )واللفظية تعني استعامل املعلم ألفاًظا ال يفهمها املتعلم بنفس املعنى الذي 

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

٥- إكساب املتعلم جمموعة من املهارات املرتبطة بالوسيلة التعليمية املستعملة .
٦-  تساعد عىل جعل املتعلم هو املنتج لعملية التعلم خاصة عندما يتفاعل مع الوسيلة التفاعلية بتلقائية وحب 

استطالع .
٧- تنمي الكفايات املهنية للمعلم .

٨-  تعزز التواصل الدائم بني املتعلمني فيام بينهم من جهة وبني املعلم واملتعلمني من جهة أخرى )خدمات 
اإلنرتنت( .

9- تساعد عىل تنويع أساليب التعليم والتعلم ملواجهة الفروقات الفردية بني املتعلمني .
أمهية الوسائل التعليمية:

1- تساعد عىل تثبيت املعلومات يف أذهان املتعلمني فتكون اخلربات أبقى أثرًا وأقل عرضة للنسيان.
2- تعمل عىل حتريك واستثارة التفكري لدى املتعلمني وتشويقهم إىل التعلم.

٣- تساعد عىل إثارة نشاط املتعلمني وتشجيعهم عىل املشاركة والنقاش والتفاعل. 
4- توفر الوقت واجلهد الذي يبذله املعلم سواء يف توصيل املعلومة أو يف التحضري واإلعداد.

٥- تتغلب عىل حدود الزمان واملكان يف الصف، وذلك من خالل عرض أحداث وقعت يف املايض.

الوسائل التعليمية املعينة والتقنيات احلديثة يف تدريس االقتصاد املنزيل
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٦- تبسط املعلومات الصعبة وتوضحها.
٧- حتسن عرض املادة وجتعل التعليم أكثر متعة.

٨- تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.
تصنيف الوسائل التعليمية :

عرفت الوسائل التعليمية تصنيفات متعددة ، وحسب الغرض من استعامهلا نجد من بني هذه التصنيفات ما ييل:
1- تصنيف الوسائل التعليمية عىل أساس احلواس:

أ - وسائط سمعية: كاملحارضة املسجلة، والتسجيالت الصوتية، واإلذاعة املدرسية.
ب - وسائط برصية: كالرسوم ، الصور، املجسامت ، اخلرائط ، الرشائح ، األفالم املتحركة غري الناطقة.

ج - وسائط سمعية برصية: كاألفالم املتحركة الناطقة ، السينام ، التليفزيون ، التمثيليات.
:Dale 2- تصنيف عىل أساس طبيعة تفاعل املتعلم مع الوسيلة

يصنف Dale الوسائل التعليمية إىل ثالثة أصناف رئيسية:
أ-  الوسائل املحسوسة: وهي التي يكون فيها املتعلم يف تفاعل مبارش مع الوسيلة التعليمية الواقعية واحلقيقية 

ويستعمل فيها معظم حواسه ، ويشارك فيها باألداء والعمل .
ب- الوسائل شبه املحسوسة: حيث يستعمل املتعلم أساًسا حاستي السمع والبرص .

 ج- الوسائل املجردة ، وتعني :
 1- الرموز البصـرية: وتشمل الرسـومات والبيانات السـبورية واللوحات والرسـوم التخطيطية واخلرائط.

2- الرمـوز اللفظـــية: وهي تعبريات لفظية رمزية .
مكونات الوسائل التعليمية:

 ، التعليمية  واألدوات  واألجهزة  التعليمية  املواد   : مها  رئيسيني  مكونني  من  تتكون  التعليمية  الوسائل  أن 
ومكونني آخرين ثانويني ال ُيشرتط توفرمها يف كل وسيلة تعليمية ومها: املواقف واألشخاص.

*  تعرف املواد التعليمية بأهنا: عبارة عن مادة خام حتمل مادة علمية )حمتوى تعليمي( مثل: أرشطة الكاسيت، 
الربامج التعليمية ، الشفافيات ، الكتب العلمية ، املجسامت والعينات التعليمية.

إكساهبا  وُيراد  معني  درايس  بمجال  املرتبطة  النوعية  املعلومات  جمموعة  هي:  )املحتوى(  العلمية  *  املادة 
للمتعلمني . مثل: األمحاض األمينية وحدة بناء الربوتينات.

التي  العلمية  املادة  التي تستخدم يف عرض ونقل  املادية  املكونات  التعليمية فهي  *  أما األجهزة واألدوات 
حتملها املادة التعليمية . مثل: احلاسب اآليل )جهاز تعليمي(، جهاز عرض الشفافيات )جهاز تعليمي(، 

السبورة )أداة تعليمية(. 
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أسس ومعايري اختيار الوسيلة التعليمية:
١- مناسبة الوسيلة لألهداف التعليمية:

جيب أن تتناسب الوسيلة التعليمية مع األهداف التعليمية للدرس وتسعى لتحقيق هذه األهداف ، وأن 
تتسم بالوضوح وختلو من التشويش.

٢- مالئمة الوسيلة خلصائص املتعلمني:
ترتبط  وأن  للمتعلمني  واالنفعالية  واملعرفية  اجلسمية  اخلصائص  مع   التعليمية  الوسيلة  تتالءم  أن  جيب 

بخرباهتم السابقة وأن تتناسب مع قدراهتم العقلية واجلسمية.
٣- صدق املعلومات:

ينبغي أن تكون املعلومات التي تقدمها الوسيلة صحيحة ومطابقة للواقع ، وأن تعطي صورة متكاملة عن 
املوضوع.

٤- مناسبتها للمحتوى العلمي:
جيب أن ترتبط الوسيلة ارتباًطا وثيًقا باملحتوى التعليمي، وأن تسهل طريقة وصول هذا املحتوى إىل املتعلم 

بأقل جهد ووقت .
٥- اقتصادية:

جيب أن تكون الوسيلة التعليمية غري مكلفة مادًيا .
٦- إمكانية استخدامها مرات متعددة:

جيب أن تستخدم الوسيلة يف املواقف التعليمية املتشاهبة واملتعددة وأن حتافظ عىل شكلها وجودهتا وفاعليتها 
يف إيصال املعلومة.

٧- توفر عنرص األمان:
جيب أن ختلو الوسيلة التعليمية قدر اإلمكان من احتامل أن تشكل خطًرا عىل املعلم أو املتعلم.

٨- يتوفر فيها عنرص اجلامل واملنطقية:
جيب أن تتسم الوسيلة التعليمية باجلاذبية والتشويق يف عرض املعلومة وذلك جلذب انتباه املتعلمني.
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مميزات الوسائل التعليمية التقنية :
1- جتعل التعلم أكثر رسعة وتكيًفا . 

2- تتيح جلميع احلواس املشاركة يف التعلم.
٣- يصبح التعلم معها أكثر واقعية . 
4- تتيح الفرصة للجميع أن يتعلم . 

٥- تثري التعلم بمصادر ووسائط متعددة ومتكاملة ومتنوعة . 
٦- تزيد املشاركة اإلجيابية للمتعلمني يف عملية التعلم . 

٧- تراعي الفروق الفردية للمتعلمني . 
٨- توفر أنامًطا غري تقليدية للمتعلمني )التعلم اإللكرتوين - التعلم التعاوين( . 

9- تستوعب األعداد املتزايدة من املتعلمني يف القاعات التعليمية . 
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 القواعد الواجب مراعاهتا عند اختيار الوسائل التعليمية التقنية  : 
أواًل : قواعد قبل استخدام الوسيلة :

 1- حتديد الوسيلة املناسبة .
 2- التأكد من إمكانية احلصول عليها .

 ٣- جتهيز متطلبات تشغيل الوسيلة .
4- هتيئة مكان عرض الوسيلة .

ثانًيا : قواعد عند استخدام الوسيلة :
 1- التمهيد الستخدام الوسيلة .

 2- استخدام الوسيلة يف التوقيت املناسب .
 ٣- عرض الوسيلة يف املكان املناسب .

 4- عرض الوسيلة بأسلوب مشوق ومثري .
 ٥- التأكد من رؤية مجيع املتعلمني للوسيلة خالل عرضها .

 ٦- التأكد من تفاعل مجيع املتعلمني مع الوسيلة خالل عرضها .
 ٧- إتاحة الفرصة ملشاركة بعض املتعلمني يف استخدام الوسيلة .

 ٨- جتنب االطالة يف عرض الوسيلة جتنبًا للملل .
 9- جتنب اإلجياز املخل يف عرض الوسيلة .

 10- جتنب ازدحام الدرس بعدد كبري من الوسائل .
 11- عدم إبقاء الوسيلة أمام املتعلمني بعد استخدامها جتنًبا النرصافهم عن متابعة املعلم .

12- اإلجابة عن أية استفسارات رضورية للمتعلم حول الوسيلة .
ثالًثا : قواعد بعد االنتهاء من استخدام الوسيلة :  

املتعلمني  تفاعل  ، ومدى  منها  اهلدف  فعاليتها يف حتقيق  أو عدم  فعاليتها  للتعرف عىل   : الوسيلة  1-  تقويم 
معها، ومدى احلاجة الستخدامها أو عدم استخدامها مرة أخرى .

2-  صيانة الوسيلة : أي إصالح ما قد حيدث هلا من أعطال ، واستبدال ما قد يتلف منها ، وإعادة تنظيفها 
وتنسيقها، كي تكون جاهزة لالستخدام مرة أخرى .

٣- حفظ الوسيلة : أي ختزينها يف مكان مناسب حيافظ عليها حلني طلبها أو استخدامها يف مرات قادمة.
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 وسائل التقنية التعليمية احلديثة : 
. OVER HEAD PROJECTOR ) 1- السبورة الضوئية ) جهاز عرض فوق الرأيس

. SLIDES ) 2- جهاز عرض الصور الشفافة ) األفالم الثابتة والرشائح
. MOVIE PROJECTOR ) ٣- جهاز عرض األفالم املتحركة ) السينام

. VIDEO 4- جهاز الفيديو
 . Transparencies printing ٥- جهاز طبع الشفافيات

٦- احلاسب اآليل وملحقاته .
٧- األجهزة اللوحية ) التابلت(.

٨- اهلواتف املحمولة.
9- القنوات التعليمية.
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* مفهوم التقويم
هو عبارة عن اإلجراءات العملية التي هتدف إىل تقدير ما يبذل من جهد لتحقيق األهداف الرتبوية يف ضوء 
ما اتفق عليه من معايري وما وضع من ختطيط مسبق، واحلكم عىل مدى فاعلية هذه اجلهود وما يصادفها من 

عقبات وصعوبات يف التنفيذ بقصد حتسني األداء والوصول به إىل حتقيق األهداف الرتبوية .
*خصائص التقويم اجليد:

1- أن حيقق األهداف عىل اختالف أنواعها )معريف - وجداين - نفس حركي( واختالف مستوياهتا .
2- أن يكون التقويم مستمًرا ومالزًما للعملية التعليمية من بدايتها وحتى هنايتها .

٣- أن يتصف بالصدق والثبات واملوضوعية . 
4- أن يقوم عىل أساس من الديمقراطية وهذا يعني مشاركة املتعلم يف تقويم نفسه ذاتيا .
٥- أن يكون شاماًل لنواحي النمو املختلفة ) العقلية ، اجلسمية ، النفسية واالجتامعية ( .

٦- أن يعتمد عىل أساليب ووسائل متنوعة .
*وظائف التقويم :

جيب النظر إىل التقويم باعتباره وسيلة وليس غاية ، فاالختبار يعد خربة جيب أن يستفيد منها املتعلم واملعلم 
ومصححي املناهج الدراسية والباحثني يف تفضيل طريقة تدريس معينة كام يستفيد منه القائمون باإلدارة العلمية 

والتعليمية ويمكن توضيح ذلك يف النقاط التالية:
١( التقويم 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 .

٢( التقويم وسيلة للعالج  : 
لتقديم املقرتحات والتوصيات التي من شأهنا تصحيح العملية الرتبوية يف سبيل الوصول إىل األهداف 

املنشودة.
٣( التقويم وسيلة للوقاية :

الرتبوية  العملية  أثناء  ظهرت  التي  واملشكالت  املعوقات  لتجنب  الالزمة  االحتياطات  باختاذ  وذلك 
)التعليم - التعلم (.

التقــــويم
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* أنواع التقويم:
أواًل : التقويم القبيل ) القويم املبدئي - ما قبل التدريس (:

ويتم بصورة اختبارات كتابية أو شفهية أو عملية إنجازية يف حالة املهارات التطبيقية .
ومن أهم املبادئ التي جيب أن يراعيها املعلم يف مثل هذه االختبارات : 

1-  عمومية صيغة السؤال بشكل عام بدون حتديد للمستوى املطلوب بحيث يرتك الباب مفتوًحا للمتعلم 
الستعامل أي معرفة يعرفها أو قدرة يملكها .

2- الوضوح وفهم الغاية ، أي مراعاة الوضوح اللغوي ملساعدة املتعلم عىل فهم املقصود دون معاناة .
٣-  عدم الرتكيز عىل عامل الوقت، كأن يعطى ضعف الوقت املحدد لإلجابة عنه يف حالة استخدام االختبار 

املعياري  .
* فوائد التقويم القبيل ) التقويم املبدئي - ما قبل التدريس ( :

1- حتديد معرفة أو مهارة املتعلمني كام ونوعا قبل التدريس .
2- معرفة املعلم ملدى تأثري عملية التعليم من خالل معرفة مقدار تعلم املتعلم .

٣-  استفادة املعلم من هذه االختبارات يف توزيع وتعديل تدريسه من حيث كمية املعلومات ونوعها وطرق 
التدريس واألنشطة املستعملة إليصاهلا للمتعلمني حسب حاجة املتعلمني الفردية أو املجموعات الصغرية 

منهم .
ثانًيا : التقويم أثناء التدريس ) التكويني - املستمر ( :

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

* فوائد التقويم أثناء التدريس ) التكويني - املستمر ( :
يستفيد املعلم من نتائج هذا التقويم يف توجيه تدريسه وتعديله املستمر من حيث املعلومات واألنشطة وطرق 

التدريس ، وكذلك يف االستجابة حلاجات املتعلمني الفردية أثناء عملية التعليم .
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ثالًثا :  التقويم النهائي:
وتتم هذه املرحلة بعد االنتهاء من عملية التدريس من قبل املعلم يف حالة االختبارات التحصيلية ووسائل 

املالحظة املنظمة .
* فوائد التقويم النهائي :

النمو الفردي فكرًيا وقيمًيا وعاطفًيا وسلوكًيا، كام يستعمل للكشف عن مدى تأثري املعلم  يكشف مقدار 
نفسه عىل املتعلمني .

أساليب التقويم :
1- االختبارات املقالية .

2- االختبارات املوضوعية .   
٣- االختبارات الشفوية .
4- االختبارات العملية .
١- االختبارات املقالية :

هناك وظائف جييد اختبار املقال قياسها وهي :
القدرة عىل انتقاء األفكار وربطها وتنظيمها وخلق أنامط أساسية جديدة من األفكار ، وفيها يستخدم املتعلم 

لغته يف التعبري عن أفكاره.
يتضمن االختبار املقايل عدًدا من األنواع التي جيب أن يشمل عليها االختبار ، منها :

٥- املقارنة  4- الرشح  ٣- التفسري  2- التعليل  1- التعريف 
٢- االختبارات املوضوعيه:

تتضمن أسئلة حمددة وقصرية ، وإعداد هذا النوع من االختبارات يعترب عملية فنية حتتاج إىل خربة وتنظيم.
ومن صفات األسئلة املوضوعية :

1- حتكم عىل نسبة التحصيل العلمي للمتعلم.
2- تتصف باملوضوعية شكاًل ومضموًنا وال ختضع ألهواء املعلم.

٣- تنمي عند املتعلم القدرة عىل رسعة التفكري ، وحتديد اإلجابات بدقة وفهم واالبتعاد عن احلفظ.
4- ال تتأثر درجة املتعلم بأسلوبه أو خطه.

٥- ال تأخذ وقًتا طوياًل من املتعلم يف اإلجابة عنها أو من املصحح يف تصحيحها عىل الرغم من كثرة عددها.
٦- تكون اإلجابة ثابتة ومؤكدة وال جمال لالختالف حوهلا مهام كثر عدد املصححني.

٧- تضفي عىل التصحيح صفة العدالة.
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تنقسم األسئلة املوضوعية إىل أربعة أقسام وهي:
١( اختبار التكملة واألسئلة ذات اإلجابة القصرية :

عبارة عن فقرات أو أسئلة يطلب من املتعلم أن يكملها كتابة أو أن جييب عنها بعبارة قصرية ، وتستعمل 
هذه االختبارات يف قياس قدرة املتعلمني عىل التذكر من خالل استعادهتم لبعض الكلامت أو املصطلحات أو 

احلقائق اجلزئية .
وعند إعدادها جيب مراعاة اآليت :

1- أال تؤخذ اجلمل والعبارات حرفًيا من الكتاب املقرر.
2- أن تكون العبارات ختص املادة الدراسية التي تعلمها  املتعلم.

٣- أن حتذف كلمة أو أثنني من كل عبارة عىل أن يبقى معناها واضًحا ومفهوًما.
4- أن يتأكد املعلم عند احلذف من أن هناك إجابة واحدة ) كلمة واحدة ( فقط تالئم الفراغ املوجود.

٥- أال يكون أكثر من فراغني يف اجلملة أو العبارة الواحدة ) ألن كثرة الفراغات يفقد وضوح املعنى (.
أو  للمشكلة  فهمهم  بعد  املتعلم  اإلجابة عىل  لتسهيل  العبارة  الثاين من  النصف  الفراغات يف  تكون  ٦-  أن 

موضوع السؤال.
٧- أن ترتاوح إجاباهتم املطلوبة بني كلمة أو رقم أو عبارة واحدة عىل األكثر.

٨- أن تستخدم الصور والرسوم كلام أمكن. 
٢( اختبارات الصواب واخلطأ :    

عبارة عن عبارات يطلب من املتعلم أن يضع عالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) x ( أمام العبارة 
غري الصحيحة .

وعند إعدادها جيب مراعاة اآليت :
1- أن يكون املفهوم املتجسد يف السؤال إما خاطًئا أو صحيًحا.

أسئلة  خلط  مراعاة  مع  صحيحة  بإجابات  اآلخر  والنصف  خاطئة  بإجابات  األسئلة  نصف  يكون  2-  أن 
النصفني عشوائًيا.

٣- أن تكون مجل أو عبارات األسئلة قصرية ما أمكن.
4- أال حتتوي عىل أسئلة تعجيزية أو غامضة هدفها إرباك املتعلم.

٥- أال حيتوي السؤال عىل كلمة أو إشارة تؤدي مبارشة إىل اإلجابة الصحيحة.
٦- أال تكون مجل أو عبارات اإلجابة الصحيحة أطول أو أقرص من عبارات اإلجابة اخلاطئة.

٧- أن تكون صياغة العبارات أو اجلمل دائًما يف حالة اإلثبات ال النفي أو نفي النفي. 
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٣( اختبارات مزاوجة العنارص:   
هي وجود عدد من الفقرات أو املشكالت يف صيغة فقرات عىل الطرف األيمن من الصفحة تكون اإلجابة 
املشكلة و حلها  املتعلم أن يوصل بني  الطرف األيرس ولكنها وضعت برتتيب خمالف واملطلوب من  عنها يف 

باخلطوط أو األرقام.
وعند إعدادها جيب مراعاة اآليت :

1- أن يطبق االختبار ملرة واحدة فقط.
2- أن خيترب كل سؤال نوًعا واحًدا من املعلومات.

٣- أن تكون قائمة االختيار أو اإلجابة أكثر من قائمة العنارص واألسامء املطلوب اإلجابة عنها.
4- أن ترتب العنارص واالختيارات هجائًيا أو حسب قيمتها الرقمية أو حدوثها الزمني.

٥- أن يكون سؤال املطابقة عىل صفحة واحدة.
٤( اختبارات االختيار من متعدد:    

عبارة عن عدة إجابات لسؤال واحد يطلب إىل املتعلم اختيار إجابة واحدة منها متثل اإلجابة الصحيحة.

وعند إعدادها جيب مراعاة االيت :
1- أن تكون دعامة السؤال واضحة ومفيدة وأن تكون البدائل موجزة  ومتشاهبة الصيغة والطول.

2-  عىل املعلم أال ينقل أو ينسخ عبارة من املادة الدراسية ، ويصوغها سؤااًل ثم يبحث عن اإلجابة الصحيحة 
ويضع بنوًدا قريبة منها.

٣- أال يقل عدد البدائل عن أربعة.
4- أال حتتوي البدائل عىل إشارات تدل عىل اإلجابة الصحيحة.

٥- أال يكون هناك أكثر من إجابة واحدة صحيحة ضمن البدائل املتاحة .
٦- أن ترتب البدائل هجائًيا أو زمنًيا.

٧- أال حتتوي عىل عنارص أو أسئلة هامشية ال تعني شيًئا للمتعلمني أو املادة العلمية  الدراسية.
٨- أن يوضع قوسان )   ( بجانب كل سؤال لوضع رقم اإلجابة املختارة.

9- أن تستعمل الرسوم والصور وغريها إن أمكن خالل وضع األسئلة إلضفاء روح اإلمتاع والفائدة.
10- أال حتتوي اإلجابة عىل عبارة ) مجيع ما سبق (. 
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٣- اإلختبارات الشفوية :
وهي تتشابه مع اختبارات املقال غري أنه ال يستخدم فيها الكتابة وال تصحيح اخلطأ.

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

1- بطاقة التدقيق .
2- التنفيذ العميل جلزء من حمتوى املقرر .

ويراعى يف هذه االختبارات ما ييل : 
1- أن يتناسب الوقت املحدد مع اجلزء املراد تنفيذه عملًيا .

2- أن يوضع يف االعتبار املهارات العملية التي يراد قياسها .
٣- أن حتدد معايري لألداء العميل .
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تتكون الوحدة التدريسية الكاملة تربوًيا من العنارص الرئيسية التالية : 
1- جمال الوحدة الدراسية.

2- عنوان الوحدة التدريسية.
٣- اليوم والتاريخ. 

4- الصف و احلصة الدراسية وزمن تنفيذ الوحدة التدريسية.
٥- األهداف السلوكية اخلاصة بالوحدة التدريسية.

٦- التقويم املبدئي . 
٧- اسرتاتيجيات التعليم والتعلم ) األنشطة التعليمية (.

٨- التقويم النهائي.
9- معايري التقويم العميل.

10- املادة العلمية واملراجع واملصادر. 
11- التقويم الشفوي. 

12- اجلدول الزمني. 

معامل الوحدة التدريسية
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مالحظات احلصة الصف اليوم والتاريخ

وحدة تدريسية مصغرة يف جمال ....................................
       عنوان الوحدة .....................................................

زمن تنفيذ الوحدة :
األهداف السلوكية :        

بعد دراسة هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن :
- املجال املعريف :

....................................................................................................................................................  -1
.................................................................................................................................................... -2
.................................................................................................................................................... -٣
.................................................................................................................................................... -4
.................................................................................................................................................... -٥
.................................................................................................................................................... -٦

- املجال الوجداين :
.................................................................................................................................................... - ٧
.................................................................................................................................................... -٨
.................................................................................................................................................... -9

- املجال النفس - حركي :
  ............................................................................................................................................... -10   
  ............................................................................................................................................... -11   

- التقويم املبدئي :
..........................................................................................................................................................
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- األنشطة التعليمية املقرتحة :   
1- ...................................................................................................... رقم اهلدف...............................
2- ...................................................................................................... رقم اهلدف...............................
٣- ...................................................................................................... رقم اهلدف...............................

التقويم  النهائي :  
س١: ضعي عالمة )  ( أمام العبارات الصحيحة و عالمة ) ×  ( أمام العبارات غري الصحيحة :

)          (    ...................................................................................................... -1
)          (   ...................................................................................................... -2
)          (   ...................................................................................................... -٣
)          (    ...................................................................................................... -4

س٢: أكميل العبارات التالية بكلامت مناسبة:
.................................................................................................................................................... -1
.................................................................................................................................................... -2
.................................................................................................................................................... -٣
.................................................................................................................................................... -4

س٣ : اختاري اإلجابة الصحيحة من بني األقواس :
.................................................................................................................................................... -1
.................................................................................................................................................... -2
.................................................................................................................................................... -٣
.................................................................................................................................................... -4
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س٤: اختاري من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )ب( :
املجموعة )ب(املجموعة )أ(

١
٢
٣
٤
٥

س٥ : اكتبي املصطلح العلمي الدال عىل العبارات التالية:
............................................................................................................................... )                    ( -1
.............................................................................................................................. )                     ( -2
.............................................................................................................................. )                     ( -٣

س٦ : أ - عريف ما ييل تعريًفا علمًيا سليًما :
....................................................................................................................................................

س٧- عليل ملا يأيت تعلياًل علمًيا سليًما:
.....................................................................................................................................................

س٨ – قارين بني ) ... ( و ) ... ( من حيث :    
.....................................................................................................................................................

س٩ – اذكري ثالثة من:
................................................................................................................................................ -1
................................................................................................................................................- 2
................................................................................................................................................ -٣

س١٠- اكتبي ما تعرفينه عن:
....................................................................................................................................................

س١١ - ارشحي –  وضحي :
....................................................................................................................................................
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معايري التقويم العميل :
............................................................................................................................................... -1
............................................................................................................................................... -2
............................................................................................................................................... -٣

  املادة العلمية:
الكتاب املدريس من ص )     (   إىل  ص )       (          

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

  التقويم الشفوي :
.....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................

اجلدول الزمني لوحدة تدريسية عىل مدى أسبوعني :
األسبوع

الثايناألولاألنشطة
التقويم الشفهي
التقويم املبدئي

األنشطة التعليمية املقرتحة
التقويم النهائي

اجلدول الزمني لوحدة تدريسية ألسبوع واحد :
الزمنالنشاط

التقويم الشفهي
التقويم املبدئي

األنشطة التعليمية املقرتحة
التقويم النهائي
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جدول لألهداف السلوكية يف البعد املعريف والوجداين والنفس - حركي ، ووصفها وبعض عباراهتا :
) Cognitive Domain ( أواًل البعد املعريف

العبارات السلوكية الفئة ووصفها .
تعرف ، تذكر، تسمي، تعدد ، حتدد ، تضع قائمة ، تسرتجع املعرفة : تذكر املادة التي تم تعلمها  سابًقا .

االستيعاب : القدرة  عىل فهم معنى املادة 
وحتويلها من شكل إىل آخر ) الكلامت إىل أرقام( 

توضح ، تفرس، ترشح ، تصف ، تلخص ، تعطي أمثلة ، 
تشري إىل ، ترضب مثااًل .

التطبيق : القدرة عىل استعامل املادة املتعلمة يف 
مواقف حمسوسة وجديدة .

تطبق معلومة ، تستخدم معلومة ، تثبت باألدلة ) شفهًيا 
وحتريرًيا ( ، تستعني ، تستعمل معلومة  ) جيب حتديد 

املعلومة ( .
التحليل : القدرة عىل تفتيت وجتزئة املادة إىل 

عنارصها املكونة هلا لفهم البناء التنظيمي لتلك 
املادة .

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

الرتكيب : القدرة عىل وضع األجزاء مع بعضها 
البعض لتشكيل كل أو حمتوى جديد .

 تصمم ، تبتكر ، تعدل ، تقرتح ، تعيد تنظيم ، ختطط ، 
تكون، تزود باملعلومات ، تبدع ، تنظم ، تشكل ، تنتج ، 

تبدع .
التقويم : القدرة عىل احلكم عىل قيمة املادة 

لغرض ما من خالل وضع معايري حمددة ، معايري 
داخلية )تنظيم املادة( ومعايري خارجية )مناسبة 

املادة للهدف( .
تقارن ، تقيم ، حتكم عىل، تفاضل ، تقيس ،  تربهن ، ختتار.

) Affective Domain ( ثانًيا البعد الوجداين
اإلنتباه : رغبة الطالبات الذاتية لالنتباه إىل 

مثريات معينة .
تسمع بيقظة ، تنتبه ، تتابع، تركز عىل  ، تصغي  ، تالحظ، 

حتسن .

تستجيب ،تبادر ، تتقبل ، تطيع ، جتيب بحرية ، تشرتك يف ، التقبل  
تناقش ، تبدي استعداًدا ، توافق عىل .

اإلهتامم
تشارك ، تثري نقاًطا جديدة ، تشرتط طواعية ، تعتني ب ، 

تبدي اهتامًما ب ، تتعاون يف ، تتطوع للقيام بعمل ما ، تقرأ 
حول املوضوع ، حترص .
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ختتار بحرية ، متارس بحامس ، تتبنى فكرة  ، تظهر والء ل ، تكوين اجتاه .
تبذل جمهوًدا ، تبادر ب ، تدافع عن ، تفضل .

ترتب تبًعا لألمهية ، توائم ، تكيف ، تعدل ، تطور ، تربر .تكوين النظام القيمي .
تسلك ، تترصف ، تواظب ، حتافظ عىل ، تتطوع . السلوك القيمي .

) Psychomotor Domain( ثالثًا : البعد النفَس - حركي
احلركات االنعكاسية  : االستجابة ملثريات 

من بأسلوب ال إرادي أو بعفوية . حركية  نفس  مهارة  اكتساب  عىل  يدل  مبارش  فعل  كل 
مثل :

 ، ترسج   ، تقص   ، القامش  تقوم   ، القالب  تشف   ، تقيس 
متكن ، تنقل ، تكرر ، تعيد عمل ، حتاول ، جترب ، تؤدي، 
قدر   بأقل  تؤدي   ، بكميات  تنتج   ، تعلمته  ما  تطبق   ، تنفذ 
من األخطاء ، تتدرب عىل ، تصنع ، تعمل بكفاءة نسبية ، 

تعرض طريقة العمل ، تتقن ، تعمل بثقة ، تنتج .

مالحظة : هذه األفعال مرتبة حسب تسلسل سلم األهداف 
النفس- حركية 

احلركات األساسية : القيام بحركات إرادية 
أساسية للوصول إىل اهلدف .

القدرات احلسية : االستجابة إىل مثريات 
وصلت عن طريق احلواس .

القدرات البدنية : تطور قدرات عامة يف جوانب 
الصرب والقوة واملرونة والرشاقة .

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

االتصال غري اللفظي : توصيل العواطف 
واملشاعر عن طريق حركات اجلسم .
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1- إدراك املفاهيم األساسية املختلفة للنمو اإلنساين ومراحله املختلفة .
2-  تنمية مهارات املتعلمة يف حل املشكالت ، ومواجهة املتغريات يف احلياة اليومية الكتشاف ذاهتا واستثامر 

ذلك ملجتمعها .
٣- اكتساب مهارات و آداب فن التعامل مع أفراد األرسة واملجتمع بام يتناسب مع القيم اإلسالمية .

4- تعريف املتعلمة بحقوقها وواجباهتا جتاه أرسهتا وجمتمعها وتناول قضاياها لتحقيق أهدافها .
٥- تنمية املتعلمة باملهارات االجتامعية يف مرحلة املراهقة .

األهداف العامة يف جمال تربية الطفل والعالقات االرسية 
) املرحلة املتوسطة (  :
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اهليكل البنائي لوحدة تربية الطفل والعالقات االرسية
الصف : التاسع

املجال
املفاهيم

املحتوى
طرق التدريس - األنشطة التعليمية

أساليب التقويم

تربية الطفل 
والعالقات 

األرسية

مرحلة البلوغ 
واملراهقة

مفهوم العالقات األرسية:
- عالقة األبناء باألرسة .

-  واجبات األرسة نحو 
أبنائها.

-  واجبات األبناء جتاه 
األرسة واملجتمع.

-  واجبات األبناء جتاه 
أنفسهم.

-  رشح وتوضيح للوحدة التدريسية 
مستخدمة إحدى طرق التدريس اآلتية:

-الطريقة احلوارية.
- التعليم الذايت.

- التعليم التعاوين.
- املجموعات التعليمية.

- التعليم اإللكرتوين.
- اخلريطة الذهنية.

- اسرتاتيجية التعليم النشط.
ض مصورات - فليم تعليمي - 

عر
بطاقات - قصة - كتيبات إرشادية.

-  مناقشة توضيحية لواجبات األرسة 
واألبناء بواسطة الطريقة احلوارية 

-  تعليم التعلم التعاوين مستعينة بالندوات 
وأوراق عمل واألفالم التعليمية .

-  أسئلة تقويمية منوعة 
مابني املوضوعي 

واملقايل .
- أوراق عمل.

- أسئلة حول الفيلم.
- مطوية.

- مرشوع إلكرتوين.
- لوحة حائط.
- محلة توعوية.
- بروشورات.
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املجال
املفاهيم

املحتوى
طرق التدريس - األنشطة التعليمية

أساليب التقويم

تربية الطفل 
والعالقات 

األرسية

مرحلة البلوغ 
واملراهقة

مراحل النمو اإلنساين:
- مستويات مرحلة املراهقة .

-  مظاهر النمو االجتامعي 
واالنفعايل ملرحلة املراهقة.

للوحدة التدريسية 
وتوضيح 

-  رشح 
مستخدمة إحدى طرق التدريس اآلتية:

- الطريقة احلوارية.
- حل املشكالت.

- التعليم الذايت.
- املجموعات التعليمية.

- التعليم اإللكرتوين.
- احلقائب التعليمية.

رضة والندوات.
- املحا

- اسرتاجية التعليم النشط.
ض 

-  تطبيــق اخلريطــة الذهنيــة مصــورة. عــر
مصــورات- فيلــم تعليمــي - بطاقــات - 
كتــب متخصصــة - االســتعانة بأخصائــي.
-  مناقشــة اســتنتاجية ملرحلــة املراهقــة 
مظاهــر 

 -
املرحلــة 

)مســتويات 
النمواالجتامعــي واالنفعــايل( عــن طريــق 
)التعليــم التعــاوين - احلقائــب التعليمية - 
التعليــم اإللكــرتوين( مســتعينة باخلريطــة 

الذهنيــة - النــدوات - املصــورات.

- أسئلة تقويمية منوعة 
مابني املوضوعي 

واملقايل .
- أوراق عمل.

- أسئلة حول الفيلم.
- مقارنات.

-  مناقشة الندوة أو 
الفيلم.

-  تقويم اخلريطة 
الذهنية.

اهليكل البنائي لوحدة تربية الطفل والعالقات االرسية
الصف : التاسع



54

املجال
املفاهيم

املحتوى
طرق التدريس - األنشطة التعليمية

أساليب التقويم

تربية الطفل 
والعالقات 

األرسية

مرحلة البلوغ 
واملراهقة

املشكالت التي تواجه املراهق:
- مشكلة اإلدمان .

يس.
- مشكلة التأخر الدرا

-  رشح وتوضيح للوحدة التدريسية 
مستخدمة إحدى طرق التدريس اآلتية:

- الطريقة احلوارية.
- حل املشكالت.

- التعليم الذايت.
- التعليم التعاوين.

- املجموعات التعليمية.
- التعليم اإللكرتوين.
- احلقائب التعليمية.

رضة والندوات.
- املحا

- اسرتاتيجية التعليم النشط.
ض مصورات - فيلم تعليمي- 

-  عر
بطاقات.

-  مناقشة توضيحية للمشكالت التي 
تواجه املراهق وبيان أسباهبا وأساليب 
العالج بالطريقة احلوارية - الندوات 
- التعليم التعاوين - املجموعات 
- البطاقات 

مستعينة باملصورات 
اإللكرتونية -فيلم تعليمي - االستعانة 

يص يف املجال.
بإختصا

-  أسئلة تقويمية منوعة 
مابني املوضوعي 

واملقايل .
- أوراق عمل.

- بطاقات.
-  مناقشة الندوة أو 

الفيلم.
رص.

- تقرير خمت

اهليكل البنائي لوحدة تربية الطفل والعالقات االرسية
الصف : التاسع
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املجال
املفاهيم

املحتوى
طرق التدريس - األنشطة التعليمية

أساليب التقويم

تربية الطفل 
والعالقات 

األرسية

مرحلة البلوغ 
واملراهقة

تنمية املهارات االجتامعية للمراهق:
- مهارة االتصال الفعال.

- مهارة التحفيز الذايت.
- مهارة االنضباط الذايت.

- مهارة التواصل مع األجيال.
- مهارة بر الوالدين.

-  رشح وتوضيح للوحدة التدريسية 
مستخدمة إحدى طرق التدريس اآلتية:

- الطريقة احلوارية.
- التعليم الذايت.

- املجموعات التعليمية.
- التعليم اإللكرتوين.
- احلقائب التعليمية.

- متثيل األدوار.
- اسرتاجية التعليم النشط.

ض مصــورات - فيلــم تعليمــي- 
-  عــر

الســمعية 
الوســائل 

بطاقــات- 
مستشــهدة باآليــات القرآنيــة - كتيبــات 

متخصصــة.
-  مناقشــة توضيحيــة لتنميــة املهــارات 
االجتامعيــة للمراهــق عــن طريــق 
حــل املشــكالت - التعليــم التعــاوين 
- الطريقــة احلواريــة - املجموعــات 

التعليميــة.
مســتعينة بالنــدوات - األفــالم التعليميــة 

- مشــاهد متثيليــة.

-  أسئلة تقويمية منوعة 
مابني املوضوعي 

واملقايل .
- أوراق عمل.

- بطاقات.
- تقييم الفيلم.
رص.

- تقرير خمت

اهليكل البنائي لوحدة تربية الطفل والعالقات االرسية
الصف : التاسع
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نموذج وحدة تدريسية مصغرة يف جمال تربية الطفل والعالقات األرسية
مالحظات الزمن احلصة الصف اليوم والتاريخ

حصتان

 

   

األهداف السلوكية :
بعد دراسة هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن:

 املجال املعريف:
1- تعرف شفهًيا التأخر الدرايس تعريًفا سليًما. 

2- توضح شفهًيا األنواع األربعة للتأخر الدرايس.
٣- تثبت شفهًيا بثالثة ادلة أسباب التأخر الدرايس.

4- متيز شفهًيا يف نقطتني عالج مشكلة التأخر الدرايس.
٥- تزود شفهًيا بأربع نصائح تساعدهن عىل التفوق.

٦- تقرر شفهًيا اثنان من أسباب النجاح الدرايس .
املجال الوجداين:

٧ - تنتبه لدور الغياب املتكرر يف التأخر الدرايس.
٨- حترص عىل اإلحياءات اإلجيابية  التي متنحها طاقة إجيابية  عند الدراسة.

وحدة تدريسية مصغرة يف جمال : تربية الطفل والعالقات األرسية
       عنوان الوحدة : التأخر الدرايس
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التقويم املبدئي :

من خالل الفيلم املعروض أمامك:
س1: ما املشكلة التي تعاين منها الفتاة؟

س2: كيف تستطعني مساعدهتا ؟ 
س٣ : هل واجهتك هذه املشكلة من قبل ؟                     

 األنشطة التعليمية املقرتحة : 
1-  مناقشة واستنتاج لتعريف التأخر الدرايس باستخدام لعبة الرتكيب )البازل( وتدوينه عىل السبورة من قبل 

)1( املعلمة . 
وتقوم   ، املجموعات  عىل  بطاقات  توزيع  بعد  الدرايس  التأخر  ألنواع  املعلمة  قبل  من  وتوضيح   2-  رشح 

 )2( املتعلامت داخل كل جمموعة باختيار نوع التأخر الدرايس املالئم للبطاقة التي توضح معناه. 
 ٣-  عرض صور مع املناقشة ألسباب التأخر الدرايس من قبل املعلمة واالستنتاج من قبل املتعلامت وتدوينها 

)٣ ، ٧( عىل اللوحة السبورية لكل جمموعة. 
4-  مناقشة واستنتاج لطرق عالج مشكلة التأخر الدرايس من خالل األسباب التي تم طرحها سابًقا وتدوينها 

)4( عىل بطاقات وعرضها عىل السبورة. 
٥-  تقسيم املتعلامت إىل جمموعات حيث تقوم كل جمموعة بكتابة ثالث نصائح تساعد عىل التفوق من خالل 

)٥ ، ٨( الصور والنامذج املعروضة أمامهن ويتم مناقشتهن من قبل املعلمة. 
بالكتاب   ٣0 صفحة  النشاط  حل  خالل  من  والنجاح  األولويات  حتديد  بني  للعالقة  وتوضيح  ٦-  مناقشة 

)٦( املدريس.  
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س١: ضعي عالمة )   ( أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة ) × ( أمام العبارات غري الصحيحة :           
)   ( 1- قلة مستوى دخل األرسة سبب من أسباب التأخر الدرايس.  
)   ( 2- تلخيص الدرس يسهل فهم املادة الدراسية بصورة شاملة.  
)   ×  ( ٣- يبدأ عالج مشكلة التأخر الدرايس من املدرسة.    

س٢: أكميل العبارات التالية بكلامت مناسبة:
1 - استخدام املعلم للعقاب  اللفظي أو البدين  أسباب مرتبطة باملدرسة.

2- اإلحياءات والكلامت اإلجيابية متنح طاقة إجيابية عند الدراسة.
٣-حتديد األولويات وتقسيم الوقت أحد أهم أسباب النجاح املدريس.

س٣ : اختاري من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )ب( :
املجموعة )ب(اإلجابةاملجموعة )أ(م
يكون بسبب خربات سيئة ، مثل النقل من ١

تأخر خاص2مدرسة إىل أخرى 
تأخر عام-يكون يف مادة أو مواد بعينها كالفيزياء٢
تأخر درايس موقفي1يرتبط بنقص مستوى الذكاء والقدرات٣

تأخر درايس حقيقي٣

التقــــويم النهائي
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س٤: عريف التأخر الدرايس تعريًفا سليًما:
- التأخر الدرايس: 

هو حالة تأخر أو نقص يف التحصيل ألسباب خمتلفة ، بحيث تنخفض نسبة التحصيل دون املستوى العادي 
املتوسط.

س٥ : أذكري ثالثة أسباب للتأخر الدرايس متعلقة باملتعلم مع رضب مثال لكل سبب :
١-  أسباب جسمية: مثل األمراض الناجتة عن سوء التغذية وضعف البنية ، واإلصابة بأحد العاهات اجلسمية 

كضعف السمع أوضعف البرص.
٢- أسباب نفسية وانفعالية : مثل التوتر، ضعف الثقة بالنفس، القلق، اخلوف.

٣- أسباب عقلية: مثل انخفاض نسبة الذكاء ، عدم القدرة عىل الرتكيز والرشود والرسحان ، بطء القراءة.
املادة العلمية :

الكتاب املدريس من ص ) 2٦ ( إىل  ص ) ٣0( .
املراجع واملصادر :

مهارات دراسية - نجيب الرفاعي .
التقويم الشفوي :

 س١ : عددي األشكال الثالثة لإلدمان؟
1- اإلدمان عىل املواد املخدرة.

2- اإلدمان اإللكرتوين.
٣- اإلدمان عىل التبغ.

س٢ : اذكري ثالثة من اآلثار السلبية لإلدمان اإللكرتوين؟
1- إصابات بالعمود الفقري والرقبة.

2- صداع.
٣- تأثري سلبي عىل العني.
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اجلدول الزمني :

الزمنالنشاط
٥التقويم الشفهي
10التقويم املبدئي

٦٥األنشطة التعليمية املقرتحة
10التقويم النهائي
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األهداف العامة يف جمال األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة 
املرحلة املتوسطة

1- تعريف املتعلمة باألنسجة وأنواعها املختلفة ومصادرها وجماالت استخدامها .
2- إملام املتعلمة بأنواع املالبس وأثرها عىل املظهر الشخيص .

٣- إكساب املتعلمة املفاهيم األساسية املتعلقة بالتفصيل واخلياطة .
4- تنمية الذوق لدى املتعلمة عند اختيار األقمشة واملالبس حسب األوقات و املناسبات املختلفة . 

٥- تنمية ثقة املتعلمة بقدراهتا يف تنفيذ املهارات األساسية للتفصيل و اخلياطة .
٦- التدريب عىل إعداد وغسل وكي املالبس بالطريقة الصحيحة .  

٧- تطبيق املهارات األساسية للتفصيل واخلياطة . 
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املجال
املفاهيم

املحتوى
طرق التدريس - األنشطة التعليمية

أساليب التقويم

األنسجة 
واملالبس

األنسجة

األنسجة:
- مفهوم األنسجة.

- مصادر األنسجة.
- أنواع األنسجة.

املالئمة حسب اهلدف من 
استخدامها :

- مميزات األنسجة.
- مثالب األنسجة.

-  رشح وتوضيح للوحدة التدريسية مستخدمة 
إحدى طرق التدريس اآلتية:

- العصف الذهني.
- التعليم الذايت.

- املجموعات التعليمية.
- االستكشاف.

- التعليم املصغر.
- التعليم التعاوين.

- تطبيق اخلريطة الذهنية.
- اسرتاتيجية التعليم النشط.

ض مصورات - فيلم تعليمي.
- عرو

-  مناقشة توضيحية ملفهوم األنسجة مستعينة 
بالبطاقات املصورات وأوراق العمل مستعينة 

بفلم تعليمي .
-  مناقشات استنتاجية ألنواع األنسجة املالئمة 
حسب اهلدف من استخدامها، عن طريق 
احلقيبة التعليمية مستعينة بالعينات وخمطط 

سهمي.
- مناقشة توضيحية ملميزات ومثالب األنسجة 
املختلفة عن طريق التعلم التعاوين مستعينة 
بالبطاقات واألفالم التعليمية والعينات والنامذج.

-  أسئلة تقويمية منوعة مابني 
املوضوعي واملقايل .

- أوراق عمل.
-  تقويم الفيلم بعد عرضة.

اهليكل البنائي لوحدة األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة
الصف : التاسع
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املجال
املفاهيم

املحتوى
طرق التدريس - األنشطة التعليمية

أساليب التقويم

األنسجة 
واملالبس

أنواع املالبس 
وأثرها 

عىل املظهر 
يص

الشخ

-  طرق العناية باملالبس 
)إزالة البقع وغسل وكي 

املالبس(

-  مناقشات توضيحية لطرق العناية 
باملالبس ) إزالة البقع - غسل 

ض العلمي 
وكي املالبس( مع العر

واألفالم التعليمية.
-  تدريب املتعلامت عىل إزالة البقع 

والغسل والكي.
-  تطبيق عميل )إلزالة البقع وغسل 

وكي املالبس(.

-  أسئلة تقويمية 
منوعة مابني 

املوضوعي واملقايل .
-  تقويم املتعلمة وفق 

معايري التطبيق 
العميل.

اهليكل البنائي لوحدة األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة
الصف : التاسع
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املجال
املفاهيم

املحتوى
طرق التدريس - األنشطة التعليمية

أساليب التقويم

األنسجة 
واملالبس

التفصيل 
واخلياطة

- أمهية اخلياطة .
- أدوات التفصيل واخلياطة.

-  رشح وتوضيح للوحدة التدريسية 
مستخدمة إحدى طرق التدريس اآلتية:

- التعليم الذايت.
- الطريقة احلوارية.
- التعليم التعاوين.

- التعليم اإللكرتوين.
- حقيبة التعليم النشط.

-  اسرتاتيجية التعليم النشط.
ض مصورات - فيلم تعليمي - قصة 

عرو
- عينات - بطاقات - أدوات التفصيل 

واخلياطة.

-  أسئلة تقويمية منوعة 
مابني املوضوعي واملقايل .

- أوراق عمل.
- تقويم الفيلم بعد عرضة.

اهليكل البنائي لوحدة األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة
الصف : التاسع
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املجال
املفاهيم

املحتوى
طرق التدريس - األنشطة التعليمية

أساليب التقويم

األنسجة 
واملالبس

التفصيل 
واخلياطة

مكنة اخلياطة :
- أنواعها .

- أجزاؤها .
- كيفية استخدامها .
 - طريقة العناية هبا . 

-  مشكالت مكنة اخلياطة 
وكيفية التغلب عليها .

-  رشح وتوضيح للوحدة التدريسية مستخدمة إحدى 
طرق التدريس اآلتية:

- التعليم الذايت .
- حل املشكالت .

- التعليم التعاوين .
- التعليم اإللكرتوين.

- حقيبة تعليمية.
- البيان العميل .

- اسرتاتيجية التعليم النشط.
ض مصورات - فيلم تعليمي -مكنة خياطة .

عرو
-  مناقشة توضيحية ألنواع مكنات اخلياطة عن 

طريق التعلم الذايت / التعلم اإللكرتوين مستعينة 
باملصورات والنامذج املختلفة .

-  بيان عميل لطريقة استخدام مكنة اخلياطة مستعينة 
باملصورات واألفالم والدليل اإلرشادي ملكنة 

اخلياطة .
-  بيان عميل لطريقة العناية بمكنة اخلياطة مستعينة 

باألفالم .
-  مناقشة توضيحية ملشكالت مكنة اخلياطة وكيفية 

ض العميل واملصورات 
التغلب عليها مستعينة بالعر

والعينات .

-  أسئلة تقويمية منوعة 
مابني املوضوعي واملقايل .

- أوراق عمل.
-  عمل دليل إرشادي أو 

وسائل إرشادية ملشكالت 
مكنة اخلياطة وكيفية 

التغلب عليها .
- تقويم الفيلم التعليمي .
- تقويم التطبيق العميل .

اهليكل البنائي لوحدة األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة
الصف : التاسع
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املجال
املفاهيم

املحتوى
طرق التدريس - األنشطة التعليمية

أساليب التقويم

األنسجة 
واملالبس

التفصيل 
واخلياطة

تطبيقات عملية :
-  التدريب عىل تشغيل مكنة 

اخلياطة واستخدامها .

تطبيقات عملية :
-  التدريب عىل تشغيل مكنة اخلياطة 

واستخدامها ونظم اإلبرة يف مسار اخليط ، 
عمل خط ) مستقيم - منحنى - زاوية ( - 

غرزة )الزجزاج - الكردون ( .

-  تقويم املتعلمة عىل نظم 
املكنة .

-  تقويم املتعلمة وفق معايري 
التطبيق العميل .

اهليكل البنائي لوحدة األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة
الصف : التاسع
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املجال
املفاهيم

املحتوى
طرق التدريس - األنشطة التعليمية

أساليب التقويم

األنسجة 
واملالبس

التفصيل 
واخلياطة

تطبيقات عملية :
-  املهارات اخلاصةبتفصيل 

وخياطة حقيبة يدوية 
ض .

متعددة األغرا
- تركيب األزرار .

تطبيقات عملية :
-  املهارات اخلاصةبتفصيل وخياطة حقيبة 

ض .
يدوية متعددة األغرا

- تركيب األزرار .
ض وسائل مرحلية .

- عر
ض قطع منفذة .

- عر
-  رسم الباترون باستخدام املجالت 

املتخصصة أو الباترون اجلاهز .
-  تدريب املتعلمة عىل املهارات اخلاصة 

بتفصيل وخياطة احلقيبة .

-  تقويم املتعلمة وفق معايري 
التطبيق العميل .

اهليكل البنائي لوحدة األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة
الصف : التاسع
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نموذج وحدة تدريسية مصغرة يف جمال األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة
مالحظات الزمن احلصة الصف اليوم والتاريخ

٤ حصص

 

   

األهداف السلوكية :
بعد دراسة هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن:

املجال املعريف:
1- تذكر شفهًيا يف نقطة جهة القامش الصحيحة لوضع أجزاء القالب عليه. 

2- توضح شفهًيا ثالثة من األمور الواجب مراعاهتا عند تثبيت القالب عىل القامش.
٣- تثبت شفهًيا بدليلني أمهية العالمات اإلرشادية املوجودة عىل القالب.

4- متيز شفهًيا يف نقطة مسافة القص حول أجزاء القالب.
٥- تزود شفهًيا بثالثة من األمور الواجب مراعاهتا عند قص القامش.

٦-تقويم شفهًيا العمل املنجز حسب معايري التقويم العميل.
املجال الوجداين:

٧ - تنتبه للوضع الصحيح للدبوس عند تثبيت القالب عىل القامش.
٨- حترص عىل قص القامش فوق عالمات القص.

املجال النفس - حركي :
9- تثبت أجزاء القالب عىل القامش بالطريقة الصحيحة.

10- تقص أجزاء القالب عىل عالمات القص بدقة.

وحدة تدريسية مصغرة يف جمال : األنسجة واملالبس
       عنوان الوحدة : وضع القالب عىل القامش وقصه
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التقويم املبدئي :

س1: ما اخلطوة التي تيل إعداد القالب؟
أهيام   ، القامش  ظهر  عىل  خميطه  واألخرى  القامش  وجه  عىل  خميطه  األوىل  لقطعة  نموذجني  عرض  س2: 

الصحيحة ؟ وملاذا ؟
 األنشطة التعليمية املقرتحة : 

1-  مناقشة واستنتاج جلهة القامش الصحيحة لوضع أجزاء القالب )األمام - اخللف - اجليب( مع تدوينه عىل 
) 1( السبورة. 

بالطريقة  القامش  عىل  القالب  أجزاء  تثبيت  خلطوات  الرشح  مع  املعلمة  قبل  من  مرحلية  وسيلة  2-  عرض 
 )٧،2( الصحيحة مع جذب انتباه املتعلامت للوضع الصحيح للدبوس عند التثبيت. 

 ٣-  مناقشـة واسـتنتاج بـني املعلمة واملتعلامت للعالمات اإلرشـادية املوجـودة عىل القالب اخلـاص بنموذجها . 
) ٣ (

ــرشح  ــع ال ــب م ــزاء القال ــول أج ــص ح ــافة الق ــد مس ــم حتدي ــة يت ــاص باملعلم ــوذج اخل ــالل النم ــن  خ 4-  م
) 4 ( وتستنتج املتعلمة سبب أخذ هذه املسافة. 

٥-  مناقشة ورشح من قبل املعلمة لألمور الواجب مراعاهتا عند قص قامش النموذج اخلاص هبا وتستنتج 
)٥( املتعلمة ذلك. 

وتوجيه  إرشاف  حتت  هبن  اخلاص  القامش  عىل  القالب  أجزاء  لتثبيت  املتعلامت  قبل  من  عميل  ٦-  تطبيق 
 )٧،9( املعلمة. 

 )10،٨( ٧-  تطبيق عميل من قبل املتعلامت لقص القامش اخلاص هبن حتت إرشاف وتوجيه املعلمة. 
٨- تقويم العمل املنجز من قبل املعلمة واملتعلمة حسب معايري التقويم العميل.    )٦(                                         
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س١: ضعي عالمة )   ( أمام العبارات الصحيحة و عالمة ) × ( أمام العبارات غري الصحيحة :           
 )   x    ( 1- توضع الدبابيس عىل حافة القالب عند تثبيته عىل القامش .   

            )      ( 2- ترسم عالمات القص حول القالب باملارك.     
)     ( ٣- يوضع قالب جيب احلقيبة عىل قامش مثني.     

س٢: أكميل العبارات التالية بكلامت مناسبة:
1- توضع أجزاء القالب عىل ظهر القامش.

2- يوضع الدبوس عند تثبيت القالب عىل القامش بشكل مائل أو بالعرض.
٣- عالمات القص حول أجزاء القالب 2 سم  وترسم باملارك. 

س٣ : عليل ما يأيت تعلياًل سليًما:
- تثبيت القالب عىل القامش بطريقة سليمة.
يسهل عملية التجميع والرتكيب واإلهناء.

س٤ : اذكري ثالثة من األمور الواجب مراعاهتا عند قص القامش.
1- تثبيت القامش باليد اليرسى.

2- إمساك املقص بالطريقة الصحيحة.
٣- عدم رفع القامش عن الطاولة.

التقــــويم النهائي
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 معايري التقويم العميل: 
- املهارة يف تثبيت أجزاء القالب عىل القامش . 

- الدقة يف قص أجزاء القالب .
املادة العلمية : 

الكتاب املدريس من ص )  1٣0 (   إىل  ص )  1٣1( .
          املراجع واملصادر : 

  مبادئ اخلياطة - ليىل العبدالكريم - 200٨. 
  التقويم الشفوي : 

األسبوع األول :
 س١: عددي طريقتني للحصول عىل القوالب.

1- رسم القالب.
2- نقل القالب من املجالت املتخصصة.

س٢: عليل : جيب فحص القامش فحصا دقيقا قبل التفصيل .
لتاليف األخطاء النسيجية يف الطباعة عند القص.

األسبوع الثاين :
س ١: ما هو الوضع الصحيح للدبوس عند تثبيت القالب عىل القامش ؟

الوضع الصحيح للدبوس مائل أو  بالعرض .
س ٢: اذكري اثنان من األمور الواجب مراعاهتا عند وضع قالب اجليب عىل القامش .

- يوضع قالب اجليب عىل قامش مثني بحيث يكون وجه القامش للداخل .
- يوضع عىل ظهر القامش وخط فتحة اجليب عىل املثني .
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اجلدول الزمني :

األسبوع
الثايناألولاألنشطة

٥٥التقويم الشفهي
-٥التقويم املبدئي

٧0٨٥األنشطة التعليمية املقرتحة
-10التقويم النهائي
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استنتجي اسم النسيج حسب مصدره.

حل أنشطة الكتاب

القطن

الصوف

احلرير
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من أنا ؟

أصل  مــن  طبيعي  -  نسيج 
نبايت.

صــنــاعــة  يف  -  أدخــــــــل 
األغراض الطبية كالشاش 

والضامدات.
- انكمش بالغسيل أول مرة.

) القطن (

- نسيج صناعي.
مالبس  صناعة  يف  -  أدخــل 

البحر.
- أمتاز بمطاطية عالية جًدا.

) السباندكس (

أصل  مــن  طبيعي  -  نسيج 
حيواين.

- أمتاز بسطح المع وأملس.
املالبس  صناعة  يف  أدخل    -

الراقية.

) احلرير (
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خامًسا : مرحلة الكي

ما هي األدوات واألجهزة الالزمة لكي املالبس؟
املكواة - طاولة الكي - لوحة كي األكامم .

1- التعرف عىل نوع النسيج املراد كيه .
2- اختيار درجة احلرارة املناسبة لنوع النسيج . 

النسيج طولًيا أو عرضًيا مع جتنب شد  النسيج يف اجتاه خط  ٣-  الكي عىل طبقة واحدة من 
النسيج .

4- تكوى اخلياطات الداخلية أواًل.
٥- األلوان الفاحتة تكوى عىل الوجه و األلوان القامتة تكوى عىل الظهر.

٦- تعلق املالبس لتهويتها بعد الكي فاملالبس الرطبة سهلة التجعد .

إرشادات مساعدة إلنجاح عملية الكي : 

تعرف مرحلة الكي عىل أهنا : عملية فرد وبسط لألنسجة إلزالة التجاعيد والكرمشة املوجودة 
هبا.
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السؤال االول :
ضعي كلمة ) صح ( أمام اإلجابة الصحيحة وكلمة ) خطأ ( أمام اإلجابة غري الصحيحة : 

) صح (  1- عالقة األبناء باآلباء جيب أن تكون قائمة عىل االحرتام والثقة .    
) صح (     . 2- عالقتك بوالديك تنعكس عليك وعىل أبنائك باملستقبل 
) صح (  ٣- تنقسم مراحل النمو اإلنساين وفق القدرات واإلمكانيات .    
) صح ( ٣- مرحلة املراهقة تتوسط مرحلة الطفولة وسن الرشد .     
) صح ( 4- يتعرض املراهق لعدة مشكالت يف هذه املرحلة منها اإلدمان .    
) خطأ ( ٥- يميل مجيع املراهقني إىل تقليد الشخصيات املشهورة .     
) صح ( ٦- اإلنرتنت قفزة هائلة من جماالت احلياة وهو سالح ذو حدين .    
) صح ( ٧- التحفيز هو قوة دافعة داخلية تقودك نحو اهلدف .     
) صح ( ٨- املحفز احليس يالمس األحاسيس واملشاعر .      
) صح (  9- اخلوف من انتقادات اآلخرين من معوقات التحفيز الذايت .                       
) صح ( 10 للثقة بالنفس دوًرا بارًزا يف التحفيز الذايت .                                       
) صح ( 11- املراهقون جيل يطمح للجديد ولكن جتارهبم قليلة .                               
) صح ( 12- ختتلف األجيال تبًعا للرتبية واخللفية الثقافية .                       
) خطأ ( 1٣- مجيع أسباب التخلف الدرايس متعلق باملتعلمني .                                 
) خطأ ( 14- يبدأ عالج مشكلة التأخر الدرايس من املدرسة أواًل .                              
) صح ( 1٥- يساهم التلخيص يف استحضار املعلومات واألفكار أثناء االختبارات .        

السؤال الثاين: 
أكميل العبارات التالية بام يناسبها من كلامت لتعطي املعنى الصحيح للجمل التالية:

1- لتكون عالقتك قوية جيب   التواصل  والصدق لكسب ثقتهم .
2- اذا أخطأيت بادري باالعتذار  فوًرا .

٣- االستامع اجليد  لوالديك  دليل  برمها .

أسئلة التقويم النهائي
) وحدة تربية الطفل والعالقات األرسية (
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4- األرسة هي  نواة املجتمع وهبا تنهض األمم .
٥- التعايش مع األجيال  من خالل  احلوار املتبادل واملساندة العاطفية والعمل املشرتك .

٦- احلوار اهلادئ هو الدافئ احلنون املفعم باملودة .
٧- احلوار  األرسي هو القائم عىل الشورى .

السؤال الثالث : 
عريف كاًل مما  ييل :

- املراهقة : مرحلة وسطى بني الطفولة وبني الرشد وهي مرحلة انتقالية .
- اإلدمان : تعاطي الفرد ألي مادة من املواد اإلدمانية عن طريق الفم أو احلقن أو انتهاج سلوك من السلوكيات.

- العالقات األرسية : هو علم يبحث يف طبيعة التفاعالت التي تقع بني أفراد األرسة الواحدة . 
السؤال الرابع : أجيبي عىل األسئلة اآلتية:

١- اذكري ثالث نصائح لالستعداد لالختبارات :
- ذاكري مبكًرا .

- ثقي بنفسك .
- خذي وقت من الراحة .

٢- اذكري أنواع االتصال :
- شفهي .
- حركي .

- حتريري .
السؤال اخلامس :

عليل ملا يأيت تعلياًل سليًما ؟ 
- مرحلة املراهقة مرحلة حاسمة يف حياة اإلنسان :

أل هنا مرحلة تقع بني مطالب الرشد وبقايا الطفولة فتظهر الرصاعات النفسية نتيجة التغريات اجلسمية 
والعقلية واالجتامعية . 
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السؤال األول:
ضعي عالمة )   (  أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) X ( أمام العبارة غري الصحيحة :

  )    ( 1- تكوى املالبس احلريرية بدرجات حرارة معتدلة .     
)    ( 2- جسم شكل املوزة يشبه اجلسم الطفويل .      

    )   X   ( ٣- ارتفاع سعر املالبس يدل عىل جودهتا .      
 )   X   ( 4- تغسل بقعة الشاي والقهوة باملاء البارد والصابون .     
)    ( ٥- التأكد من ذوبان مسحوق التنظيف قبل وضع املالبس يف حوض الغسيل .  
)    ( ٦- تغسل املالبس الصوفية بطريقة الضغط .      
)    ( ٧- تنظف الغسالة وجتفف بعد االستخدام .      

  )   X   ( ٨- تستعمل املسطرة لقياس ورسم اخلطوط املستقيمة واملنحنية .   
)    ( 9- يلبس الكشتبان يف األصبع األوسط من اليد اليمنى .    
)    ( 10- يتم تثبيت اخليط بداية وهناية غرزة التمكني.     
)    ( 11- مراعاة تطابق العالمات اإلرشادية عند تثبيت األمام واخللف بالدبابيس .  

السؤال الثاين:
أكميل العبارات التالية بام يناسبها من كلامت لتعطي املعني الصحيح للجمل التالية :

1- يتم دمج  اخليوط  مًعا لتكون النسيج .
2- يتأثر  الصوف  بحرشة العثة .

٣- شكل   الساعة الرملية  هو اجلسم املثايل للمرأة .
4- جيب إزالة البقعة جمهولة املصدر  بأبسط  املواد أواًل .

٥- تشطف بقعة الدم باملاء   البارد  فور حدوثها .
٦- تكوى املالبس ذات األلوان  القامتة  عىل الظهر .

٧- يتم الكي عىل  طبقة واحدة  من النسيج .
٨- يستخدم املقص املسنن  يف قص األقمشة رسيعة التنسيل .

أسئلة التقويم النهائي
) وحدة األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة (
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9- تستخدم غرزة  الزجزاج  يف تنظيف اخلياطات .
10- تستخدم غرزة الكوردون  يف تركيب الدانتيل وبعض الزخارف .

السؤال الثالث:
ضعي خًطا حتت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس:

1- نسيج طبيعي نبايت ) احلرير  -  الرايون   -  الكتان  (.
2- يدخل يف صناعة األغراض الطبية كالشاش ) القطن  -  اإلسبستوس  -  الصوف (.

٣- يستخدم يف صناعة اجلوارب النسائية ) الرايون  -  النايلون  -  السباندكس  (.
4- القامش املفضل ملالبس النوم )  الكتان  -  القطن  - احلرير (.

٥- يستعمل يف قص األقمشة رسيعة التنسيل مقص )  التفصيل  -  صغري  -  السورفيليه  ( .
٦- عالمات القص حول أجزاء قالب احلقيبة )  1سم  -  2سم  -  ٣سم  (.

السؤال الرابع:
ضعي رقم املجموعة ) أ ( أمام ما يناسبها من املجموعة ) ب ( : 

) ب (اإلجابة) أ (م
الصدأ٣بقع خمتلطة1
معجون األسنان-بقع عضوية2
القهوة2بقع معدنية٣

احلرب األمحر1

) ب (اإلجابة) أ (م
جسم الكمثرى2عرض الكتفني مساِو لعرض الوركني1
جسم التفاحة-األرداف أكرب من قياس الكتفني2
جسم املوزة1األكتاف عريضة مقارنة باألرداف ٣

جسم الفراولة٣
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) ب (اإلجابة) أ (م

2يمكن استخدام مواد التبييض يف الغسيل1

-يمكن استخدام املجفف الكهربائي2

1تنظف القطعة تنظيًفا جاًفا٣

٣

) ب (اإلجابة) أ (م
املكنة اإللكرتونية2يستخدم لرتكيب األزرار والسحاب1
املكنة األتوماتيكية1مزودة بحاسوب ومرتفعة السعر2
املكنة نصف األتوماتيكية-تنظف اخلياطات وتقص القامش الزائد٣

مكنة األوفرلوك٣
) ب (اإلجابة) أ (م
أسنان حتت القدم الضاغط لتحريك 1

لوحة اإلبرة-القامش أثناء التمكني

حلقات معدنية حتمل اخليط وحتفظه يف 2
رافع اخليط٣مكانه

جزء معدين متحرك به ثقب يدخل فيه ٣
مشط التغذية1اخليط

دليل اخليط2
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السؤال اخلامس :
أكتبي املصطلح العلمي الدال عىل العبارات اآلتية :

1- ) النايلون  ( نسيج يصعب إزالة التجعدات التي حتدث به نتيجة  طريقة العرص اخلاطئة أثناء الغسيل .
2- ) البوليسرت ( نسيج يسهل دمج أليافه مع غريه من األلياف الطبيعية .

٣- ) الغسالة العادية ( غسالة تتم فيها مجيع مراحل الغسيل بإرشاف ذايت .
4- ) ورق الكربون ( ورق طبع خاص بأعامل اخلياطة .

٥- ) الدباسة ( تستعمل لتثبيت الدبابيس وتكون مغطاة بنسيج من اإلسفنج .
٦- ) املكوك ( بكرة تعبأ بخيط مماثل خليط مكنة اخلياطة وتوضع يف مكاهنا أسفل اإلبرة .

٧- ) مؤرش اخلياطة العكسية ( مؤرش يتم الضغط عليه لتقوم املكنة باخلياطة  للخلف لتثبيت الغرزة .
٨- ) الكلف ( ما يضاف لتزيني القطعة وتضاف أثناء صنع القطعة أو بعد االنتهاء من اخلياطة .

9- ) الزر ( أداة تستخدم لغلق وضم الفتحات وإضفاء ناحية مجالية للقطعة املنفذة .
10- ) غرزة الرساجة ( غرزة مؤقتة يف اخلياطة وتستخدم إلظهار عالمات اخلياطة عىل وجه القامش .

السؤال السادس:
عريف ما يأيت تعريًفا سليًما :

- النسيج :
مجيع املنسوجات التي تشمل اخليوط سواء كانت خيوًطا طبيعية أم صناعية .

- البقعة :
املواد امللونة أو غري امللونة التي تلتصق باألنسجة وترتك هبا عالمة تشوه مظهرها .

- الكي :
عملية فرد و بسط لألنسجة إلزالة التجاعيد و الكرمشة املوجودة هبا .

- الباترون :
تصميم عىل الورق يتخذ شكل ومقاسات القطعة املراد تنفيذها .

- أخذ العالمات :
نقل مساحة ورموز الباترون إىل ظهر القامش بعد قصه وقبل رفع القالب عنه .

السؤال السابع:
عليل ما يأيت تعلياًل علمًيا سليًما:

- متيز مالبس السفر والرحالت بالبساطة يف التصميم.
لتساعد عىل حرية احلركة والنشاط.
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- غسل بعض املالبس غساًل يدوًيا.

تفادًيا النكامشها أو تغري شكلها.
- جيب فحص القامش فحصا دقيقا قبل التفصيل.

لتاليف األخطاء النسيجية يف الطباعة عند القص.
- نقع األقمشة القطنية يف ماء بارد قبل التفصيل.

لتاليف انكامشها بعد التفصيل وتغري مقاساهتا بعد خياطتها.
- استخدام اللون الفاتح عند أخذ عالمات اخلياطة باملارك.

لسهوله إزالته .
السؤال الثامن:

أجيبي عىل األسئلة اآلتية:
- عددي ثالثة استخدامات للبوليسرت .

1- صناعة املالبس الرياضية.
2- صناعة إطارات السيارات.

٣- صناعة أحزمة األمان للسيارة.

- أذكري ثالث مميزات للسباندكس .
1- مطاطية عالية جًدا.

2- القوة واملتانة.
٣- الوزن اخلفيف.

- وضحي ثالث مواصفات ملالبس العمل داخل املنزل .
1- بسيطة التصميم.

2- واسعة قلياًل لتساعد عىل حرية احلركة أثناء العمل. 
٣- تناسبها األقمشة سهلة الغسل والكي مثل القطن والكتان ذات األلوان السادة أو املنقوشة. 

- ماهي اجلوانب الثالث للعناية باملالبس .
1- العناية أثناء االستخدام.

2- العناية أثناء التخزين.

٣- العناية أثناء التنظيف.
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- أذكري أنواع الغساالت الثالث .
1- الغسالة العادية.

2- الغسالة النصف أتوماتيكية.
٣- الغسالة األتوماتيكية.

- وضحي أمهية اخلياطة يف نقطتني .
1- إصالح املالبس التالفة.

2- إعادة ضبط القياس.
- عددي أدوات الكي .

طاولة الكي   -   لوحة كي األكامم   -   املكواة.
- ما هي أسس اختيار مكنة اخلياطة .

1- حسب امليزانية.
2- الغرض من استخدامها.

٣- توفر قطع الغيار والصيانة.
- عددي طرق احلصول عىل القالب .

1- رسم القالب.
2- نقل القالب من املجالت املتخصصة.

٣- القوالب اجلاهزة داخل املظروف.
- أذكري سببني لتنظيف اخلياطات الداخلية .

1- محاية القامش من التنسيل عند غسله.
2- احلفاظ عىل القطعة امللبسية من التلف مع االستعامل املتكرر.

- ما هي اخلطوات الثالث لرتكيب أجزاء احلقيبة .
1- التدبيس .
2- الترسيج .
٣- التمكني .
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