
 

 

 دروس منىذجية

لمهارات العمليةل  

 لنشاط االقتصاد املنزيل

االبتدائي الرابعللصف   

 الثاني الفصل الدراسي       



 صحتك فى غرائك  _انىحدة انثبنثت 
 عبداث صحيت : انثبوى اندزس 

ً

ً

ً

ً

ً

 :االهداف االجسائيت 
 :فى وهبيت هرا اندزس يىبغى ان يكىن انتهمير قبدزا عهى ان 

 ًقذؽرًدلعًـؼاطًعؾىًاالؼلًؿنًاؾعاداتًاؾصوقةًاؾواجبًاتلاعفا. 

 ًاؾيؾقمًواؾعاداتًاؾصوقوةًاثـاءًتـاولًاؾطعامًقملعًاؾيؾوك. 

 ًاؾطعامًبكدابقؾمزم.ً

 ًاؾؼواعدًواؾعاداتًاؾصوقوةًإلتلاعاؾصغارًوقرذدفمًًإخوتهقشهع. 

 :خطىاث سري اندزس 
ً:ًتهيئت انتالمير

حبوارًحولًبعضًاؾمصرػاتًاؾمىًؼدًتصدرًؿنًاؾلعضًاثـاءًتـاولًاؾطعامًوؿدىًتلثريًتؾكًادلشافدًعؾىًؿنًقشارؽوـفمًاؾطعامًًتلدأً

ً.ثمًدهلًاؾـمائجًعؾىًاؾيلورةًًبلـػيفمقيمـلطوفاًًاؾيتاؾيؾوؽقاتًاخلاركةًثمًتطرقًباحلوارًحمىًتصلًاىلًبعضً

 :ىشبغعسض ان
 :مشهد متثيهى :انىشبغ االول 

طؾبًؿـفمًاؾرتؽقزًػىًادلشفدًاؾمؿنقؾىًواؾمعرفًعؾىًاالخطاءًػىًادلشفدًاؾمؿنقؾىًقؼيمًادلعؾمًاؾمالؿقذًاىلًجمؿوعاتًوقًؼللًاؾلدء

ً.اؾمىًدقؼعًػقفاًزؿقؾفمًوتدوقـفاًودمؽونًاجملؿوعةًاؾمىًدمدونًاؽربًعددًؿنًاؾيؾوؽقاتًاخلاركةًفىًاؾػائزةً

وحتددًًاؾمؿنقؾيادلشفدًًبلداءبيقطةًؿماحةًؾقؼومًرعؿةًأًيإ............(ًخضرًً–جنبًً–خلزً)ًًاألرعؿةراوؾةًعؾقفاًبعضًًجيفزًادلعؾم

ً:ؾهًاالخطاءًاؾمىًدقؿنؾفاًوفىً

 :احد انتالمير  خيتبز املعهم

 ً(1)قيؿىًاهللًًأنؽلًدونًاألقلدأ.ً

 ً(3)ًميالءًػؿهًباؾطعامً(2)ـػسًاؾوؼتًًيفؽنرًؿنًرلقًأقلؽلًبيرعةًؿن.ً

 ً(4)ًػؿهًًيفقشربًواؾطعام.ً

ً.حصمانًً:ًًانزمه

ً.اؾػصلًاوًحهرةًاالؼمصادًادلـزؾيً:ًًاملكبن

توضحًاؾيؾوكًاؾيؾقمًوًاؾيؾوكًاخلارئًعـدًًاؾيتبعضًاؾؾوحاتًً–اؾطعامًًآدابعنًًتيهقؾيؾمًقػ:ًًانىسبئم انتعهيميت

ً.تـاولًاؾطعامً

ً............(خضرًً–جنبًً–خلزً)ًًاألرعؿةبعضً:ًخلبمبث ا

 .ترذقدًاالدمفالكًً-اؾصوةًاؾوؼائقةًً:ًقعبيب املتعمىت  



 ً(6)ًاؾشوؽةًًأوقشاورًباؾيؽنيً(5ً)ًػؿهًًيفقمودثًواؾطعام. 

 :عمم مسببقت بني انتالمير حىل انعبداث انصحيت  انثبويانىشبغ 
ـفاقةًًيفقؽونًاؾػائزًبـؼطهًوجتؿعًاؾـؼاطًًواألصحًواألدرعصحًوخطلًعؾىًاؾمالؿقذًًأدكؾةبطرحًًثمًؼمًجمؿوعاتًًإىلؼيمًاؾػصلً

ً.ادليابؼةًبمشهقعًاجملؿوعةًاؾػائزةً

 : منبذج نبعط االسئهت انىت ميكه ان تطسحهب فى املسببقت 
 (خطلًأمصحً(ً.ًًًًًًًًًًًًًً)بيمًاهللًاؾرمحنًاؾرحقمً)ًؼولًابداًرعاؿكًدائؿاًبً

 ً(خطلًأمصحً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)وبعدهًًاألؽلالًتغيلًقدقكًؼللً

 ً(خطلًأمصحً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ؾقسًؿنًادلفمًاؾملؽدًؿنًـظاػةًادواتًادلائدةً

 (خطلًأمصحً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.مًادواتكًاخلاصةًوؽوبكًاخلاصًادمىدً

 (خطلًأمصحً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًعامًػىًرلؼكًاغرفًؽؿقاتًؽلريةًؿنًاؾطً

 (خطلًأمصحً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ؼيامًباؾيؽنيًأًؼيمًاؾرغقفًإىلًعدةً

ً..............وفؽذاً

 :انتقييم 
 ًعـدًاجلؾوسًؾؾؿائدةًًؿراعاتفااذؽرًثالثًـؼاطًفاؿةًؿنًاؾواجب.ً

 ًاؾطعامً؟ًأثـاءتدورًًاؾيتحادقثًؿاًـوعقةًاأل

 ًً؟ًأجزاءًإىلدلاذاًتؼيمًاؾرغقفًباؾيؽني

ً:ًملساعبة انفسوق انفسديت إظبفيتوشطت أ

وؿنًخاللًذؾكًقعدلًادلعؾمًؿنًدؾوؽقاتًًثمًقلدأًاجلؿقعًبمـاولًاؾطعامًؿعًا(ًاؾػيوةً)ًػرتةًاؾطعامًًيفجيؾسًادلعؾمًبنيًتالؿقذهً

ً.ؾغذائقةًاؾيؾقؿةًاوقلصرفمًباؾعاداتًًؾؾطعامتـاوهلمًًأثـاءاؾمالؿقذً

 



 صحتل فى غذائل  _اىُحدة اىثبىثت 
م(ماظلـدوتشاتم)ماظشطائرمم:  اىثبىثاىدرس 

عـماالرعؿةماٌػضؾةمظؾفؿقعمخاصةماالرػالموػكماظصـػماظرئقلكمصكماظغذاءماٌدردكمواظرحالتم(ماظلـدوتشاتم)ماظشطائرم

م.،طؿامتؼدممصكموجؾاتماالصطارمواظعشاءموايػالتموهددمضقؿؿفاماظغذائقةمحلبمغقعماًؾزموايشقم

م

م

م

 

م

م

م

 : زائيتاالٌداف االج
 :ن أن ينُن اىتيميذ قبدرا عيى أفى وٍبيت ٌذا اىدرس يىبغى 

 م.حشقاتماظشطائرممأغقاعؼذطرمبعضم

 م.جيفزمدـدوتشاتفمبـػلفم

 حبرصمؼؿـاولماظلؽنيموؼلؿكدعفام. 

 :خطُاث صري اىدرس 

م:ممتٍيئت اىتالميذ

ؼضامسـمدؾبمتػضقؾفؿمظؾلـدوتشاتمصكمبعضمأدأهلؿمأغقاعماظلـدوتشاتماظؿكمؼػضؾقغفاموأبدأمحدؼـؽمبلؤالماظؿالعقذمحقلمأ

م.عؿضؿـةمظؾعـاصرماظغذائقةماظالزعةختؿارمظؾلـدوتشمحشقةممإناالحقانمسـماظقجؾاتماظؽاعؾةموانمحدثمذظؽمجيبم

م: ىىشبغعزض ا
م:مضلؿماظػصؾمإىلمجمؿقساتمسؿؾمثؿمموزعماًاعاتمسؾكمطؾمجمؿقسفمثؿمضؿمبأداءماظؾقانماظعؿؾلم

 بئز مميحت تىفيذ شط:اىىشبغ االَه 
 : احلشُاث ادلبحلت  

 بطبطش ببىبقدَوش
 .ضؾقؾمعـماظزؼتمم–عؾحمصؾػؾمم-ؼدوغسمعؼطعمصغريمب-.حؾةمبطارسمعلؾقضةمم2 :ادلقبديز

 :اىطزيقت 
م.م(اظلؾؼمأثـاءماظؾقؿقنؼضافمضطراتمعـم)متغلؾماظؾطارسمجقدامثؿمتلؾؼم .1

م.ظؾطارسموتؼشرمامتصػك .2

 .واظػؾػؾموماظزؼتمتفرسماظؾطارسموؼضافماظؾؼدوغسمواٌؾحم .3

م.اذرفمسؾكماظطالبمووجففؿمععمتصققحماألخطاءم

م.محصؿان:مماىزمه

م.اظػصؾماومحفرةماالضؿصادماٌـزظلم:ممادلنبن

م.موبرؼةمعلفؾمسؾقفامحشقاتماظلـدوتشاتظقحةمم:ماىُصبئو اىتعييميت

م.مخؾزمم-ظنب–ممبقضم-زؼت–عؾحمصؾػؾمم-بؼدوغسم-بطارسمعلؾقضةم:مخلبمبث ا

 مم.ماحرتامماظعؿؾم-اظصقةماظقضائقةمم:مادلتعمىت  اىقعبيب



م:مظؾـؿقذجماظؿاىلمماظعؿؾلبأداءماظؾقانممضؿ

 قزص اىبيط ببىينب                                                    
 :ادلقبديز 

م.صؾػؾمم–عؾحمم–عؾعؼةمطؾريةمظنبمم–ؼؤخذمظؽؾمبقضةمعؾعؼةمصغريةممسـم

 :اىطزيقت
م.تؽلرماظؾقضةمصكمرؾؼمصغريمظؾؿأطدمعـماغفامرازجةمثؿمؼضافماظقفاماظؾنبمواٌؾحمواظػؾػؾموختػؼمباظشقطةم .1

م.رادةماظؿقؿريمحؿكمؼلقحمميفؼقضعماظلؿـم .2

م.ؼضامأخرمحؿكمحيؿرمسؾكماظقجفماألمرمػادئةمحؿكمؼؿؿادؽموحيؿرمثؿمؼؼؾبرادةماظؿقؿريمسؾكمغاميفؼصبمخؾقطماظؾقضم .3

مؼدوغسمؾلطرعةموؼؼدممداخـامععموؿقؾفمباظاىنبماظروعكماٌؾشقرماوماظؾؼرصعماظؼرصمبعقدامسـماظـارموميؽـماضاصةم .4

 تفتح اىشٍيت َتنمو قيمتٍب اىغذائيت  فإوٍباحلشُاث ادلبحلت  إىلاىضيطت  إظبفتوً فى حبىت أاخرب  تالميذك 
م.ووجففؿمععمتصققحماألخطاءماظطالبماذرفمسؾكم

 :حبث عه اىُجببث اجلبٌزة َإظزارٌب :   اىثبوياىىشبغ 
 : اىبحث  فئىتضبعد اىتالميذ اىىقبغ إىيل بعط 
؟أضرارػاماظقجؾاتماظلرؼعة؟موعاممعامػل  

مجزءًامعـمساداتفؿماظققعقةمأصؾقتمحؿكأطـرماظـاسمإضؾااًلمسؾكماظقجؾاتماظلرؼعةمػؿماألرػالمواٌراػؼقن،م  

:ملؼؾمػذهماظقجؾاتمعاـمتـاولمعتـفؿمماظيتعـماٌكاررمو  

 

 ماظغذائقةمطـرةمادؿفالكماظدػقنمواظلؽرؼاتمواظربوتنيموغؼصماألظقافحقثمأنممأعراضماظعصرميفمأدادقامدورًاهلام

-وماظؾداغةممؼؤديمإىلمتراطؿماظدػقنمواظلؽرؼاتميفماىلؿموعـمثؿمزؼادةماظقزنمواظػقؿاعقـاتمواٌعادنماٌػقدة

م.اظلررانمخصقصًامدررانماظؼقظقنمواظـديومأعراضماظؼؾبموتصؾبماظشراؼنيموماظلؽرمبرضماإلصابةماٌؾؽرةم

 

 واٌقادماياصظةممشـقةمباظصقدؼقمماٌقجقدميفمعؾحماظطعامتؿلؾبمصكمارتػاعمضغطماظدممألغفام. 

 اظغـقةمالمهؿقيمسؾكماظػاطفةمواظلؾطاتمومبدونمعضغمجقدمتؤطؾمسؾكمسفؾومسلرماهلضؿمغظرامألغفامماإلعلاكتؤدىماىلم

 .اظضرورؼةمظعؿؾماألععاءموسؿؾقةماإلخراجمباألظقافماظغذائقة

 اظؿكزؼـممأعاطـمإىلاألشذؼةمحمالتمصغاظؾًامعامتػؿؼرممؾؿلؿؿماظغذائل،موخاصةميفمصصؾماظصقػظاظؿعرضمتزؼدمعـمخماررم

تلاػؿمصكماظؿػؽؽم .دؼاظؿقػقعرضممإىلتؤدىمماظيتمؿقؿةمطاظلاٌقغقالاٌراثقؿمباىاظالزعةمٌـعماظؿؾقثمممواظطفلواظؿربؼدم

 .تػؼدماألدرةمعؿعةماىؾقسمدقؼًامسؾكمعائدةماظطعاماألدرىمحقثم

م:اىُجببث اىغذائيت اىضزيعت اىصحيت

م:ؼؾلمطؿاظؾصقةممعالئؿة،موميؽـمبؾعضماظؿغقرياتمجعؾفامأصضؾموأطـرمطؾفامضارةاظلرؼعةمظقلتماظقجؾاتممأن

 وأضؾمعـماظؾققممواألجؾانم،موأنممرواتطؿقاتمأطربمعـماًضمسؾكمقيؿاخؿقارماألغقاعماظيتمه"ماظؾقؿزا"ؼػضؾمسـدمرؾبم

 .ظؾؾقؿزاماظؽؾقةتؽقنماظؼاسدةمرضقؼة؛مظؾؿؼؾقؾمعـماظلعراتم



 رؾبمايفؿماظصغريماخؿقارماًؾزماألمسرموم،مؼػضؾ"اظربجر"يفمحاظةماألطؾميفمعطاسؿم. 

 مبعض،مووـبمأطؾماظؾطارسماٌؼؾقةموذربماٌشروباتماظغازؼةموؼلؿؾدلمبفامةاٌؼؾقعـمبداًلممةماٌشقؼماألرعؿةمموؼػضؾ

 .ةشريماحملالمأوماظعصائرماظطؾقعقةاظػاطفةم

 وماىنبموماٌاؼقغقزمم)اظطازجةمواظؾعدمسـماإلضاصاتماظدمسةمعـؾمرواتاًضسؾكمقيمؿاخؿقارماظلؾطاتماظيتمه

 .حقثمتزؼدماظلعراتمايرارؼةموأؼضاماظؾعدمسـماظؾؼقلمواًؾزماحملؿصم(اظزؼقت

 اخؿقارمايؾقؼاتماظيتمتعؿؿدمسؾكماظػاطفةماظطازجة،معـؾمدؾطةماظػقاطف،مأوماخؿقارمايؾقؼاتمذاتمايفؿماظصغريمظؿؼؾقؾم

 .األدؾقعميفوجيبمأالمتؿـاوهلامأطـرمعـمعرتنيممطؿقةماظلعراتمصقفا

.(ماخلم...ماألظقانمواحمللـاتمواٌـؽفاتم)ممجقعماٌقادماٌضاصةمظؾؿقادماظغذائقةمعـؾممحماوظةموـب  

:ماىتقييم  

 : يييمب  أممو
م................،م..............حشقماظلـدوتشاتمغقسانم .1

 .تماٌايةمتػؿحماظشفقةموترصعماظؼقؿةماظغذائقةاإىلمايشق...........مبإضاصةم .2

 .اذطرمبعضماظطرقماظيتمتؿفـبمبفاماضرارماظقجؾاتماظلرؼعة .3

 :ظبفيت دلزاعبة اىفزَق اىفزديت إأوشطت 
 اسرضمسؾكمتالعقذكمجمؿقسةمعـماظؽروتماًاصةمباظؾقحةماظقبرؼةمعلفؾمسؾقفامحشقاتماظلـدوتشاتمواٌؽؿالتموارؾبم

 .عـفؿمهقؼؾمطؾمحشقهمإىلموجؾةمشذائقةمعؿؽاعؾةمبإضاصةمذئمأومحذفمذئم

م

  



 غذائل  يفصحتل  _اىُحدة اىثبىثت 
م(ماظلـدوتشاتم)ماظشطائرمم: اىدرس اىثبىث 

 تىفيذ شطبئز حيُي

 

 

 

 

 

م

 : اإلجزائيت األٌداف
 :أن ينُن اىتيميذ قبدرا عيى أن  يىبغيوٍبيت ٌذا اىدرس  يف
 م.ماألمسرؼشرحماظؼقؿةماظغذائقةمظؾكؾزم

 م.اظػرقمبنيماًؾزماألمسرمواألبقضمعـماظـاحقةماظغذائقةمؼذطرم

 م.ؼـػذمبعضمايشقاتمايؾقةم

 م.ؼػكرممبامؼصـعفمعـمذطائرم

 :خطُاث صري اىدرس 

م:متٍيئت اىتالميذ

ومإيمخؾزمؼػضؾقغفموٌاذام؟مادؿؿعمإىلمإجابؿفؿم(ماظلـدوتشاتم)ماظدرسممبلؤالماظؿالعقذمسـماظطعامماٌقجقدمععفؿميفماٌدردةممإبداء

،موطؿم(األمسرم)مؼػضؾماظعقشماظؾؾديمماظذيادألمتالعقذكمطؿمرشقػمععماظؿالعقذم(مصقـقم)مؼؽقنماظغاظؾقةمسقشمابقضممأنعـماٌؿقضعممواظيت

)مؼػضؾقنماظعقشماألبقضمععفمسددمأطـرمعـمماظذيعـماظطؾقعلمأنمؼؽقنماظؿالعقذم(ماظػقـق)مؼػضؾماظعقشماألبقضمماظذيرشقػمععماظؿالعقذم

ظفمصقائدمسدؼدةمعـفاماإلذؾاعموالمؼلؾبمماألمسراظعقشممأنوعـمػـامغشرحم(ماألمسرم)مؼػضؾماظعقشماظؾؾديمعـماظؿالعقذماظذيم(ماظلـدوتشاتم

م.اظقصقلمإىلماظؾداغةم

م:عزض اىىشبغ 
م:ضلؿماظػصؾمإىلمجمؿقساتمسؿؾمثؿمموزعماًاعاتمسؾكمطؾمجمؿقسفمثؿمضؿمبأداءماظؾقانماظعؿؾلم

 تىفيذ شطبئز حيُة :األَهاىىشبغ 
 :حشُاث حيُة

 بيط ببىعجُة
 :ادلقبديز 
م.ععؾؼةمصغريةممسـمم–(مبؾحمعـزوعماظـقىم)مؾمبقضةمعؾعؼةمؽؼؤخذمظ

  : اىطزيقت
م.اظلؿـمغصػمهؿريمميفتؼطعماظعفقةمضطعامصغريةموهؿرم .1

م.ؼؽلرمصقضفاماظؾقضم .2

 .ترتكمسؾكماظـارمحؿكمجيؿدمبقاضمماظؾقضمعدةمدضقؼؿنيماومثالثموؼؼدممداخـام .3

م.حصؿانم:مماىزمه

م.اظػصؾماومحفرةماالضؿصادماٌـزظلم:ممادلنبن

م.ظقحةموبرؼةمعلفؾمسؾقفامحشقاتماظلـدوتشاتم:مماىُصبئو اىتعييميت

م.خؾزمامسرم–خؾزمابقضمم–عربكمم–بؾحمسفقةم–مسـم-بقضم-:مخلبمبث ا

 .مماحرتامماظعؿؾمم-اظصقةماظقضائقةمم:ماىقعبيب ادلتعمىت 



م.ععمتصققحماألخطاءماذرفمسؾكماظطالبمووجففؿم

م:مظؾـؿقذجماظؿاظلممضؿمبأداءماظؾقانماظعؿؾل

 ادلزبى
م.خؾزمم–طؿقةمعـماظزبدمم–طؿقةمعـماٌربكماٌػضؾةم:ادلقبديز 

 م(وميـقفامعذاقمعؿؿقزممدػانماًؾزمباظزبدمضؾؾموضعمايشقةمايؾقةمؼرصعمعـمضقؿؿفاماظغذائقة)مموجدممأنؼدػـماًؾزمباظزبدمدػـامخػقػام .1

م.اٌربكمداخؾماًؾزتؾلطم .2

 .ماألخطاءاذرفمسؾكماظطالبمووجففؿمععمتصققحم

 : ىالصتعبوت بٍب عط اىصُر ب إىيل تصميم َاى يف اإلبداعامتشف مع تالميذك فه تزيه اىشطبئز َاتزك ذلم 
 

 
 
 

 
 

 : َمقبروتً ببخلبز األبيط األمسز اخلبز فُائدحبث عه  : اىثبوياىىشبغ 

اظـشقؼةماٌفؿةمماألشذؼة عـ ؼعؿربمألغفم(مزاًؾ)ماإلغلانايقاةماظققعقةميفمتغذؼةممأدادقاتعـم

اظشؽؾمواظصـعموػقم سدؼدةميفوعـفمأغقاعم...دقاءماظػؼراءمأوماألشـقاء ىؿقعمأصرادماجملؿؿع

 األمسر عصـعمعـمدضقؼماظؼؿحموعـفماًؾزماألبقضمواًؾز

م:ؼؿػققمبفاماًؾزماألمسرمسؾكماألبقض وعـمأػؿماٌزاؼاماظيت

 اإلغلاناظيتمهلاموزائػمصققةموشذائقةمسدؼدةمىلؿممساظقةمعـماألظقاف سؾكمغلؾةمىحيؿق. 

  اظعصيب اظطاضةماظغذائقةمواٌػقدمجدامظؾففاز واظضروريمظؿؿـقؾ(م1ب)حيؿقيمسؾكمغلؾةمساظقةمعـمصقؿاعنيم. 

 ظؾكؾزماألمسرمظؼقؿةماظطاضةمؼقجدمصرقمؼذطرمباظـلؾةم ....اظعـاصرماظغذائقةمبنيماًؾزماألمسرمواًؾزماألبقض وتقجدمصروقمطـريةميفمغلب

 ختػقػماظقزنمواظؿكؾصمعـماظلؿـةموذظؽمراجع دةميفسـماألبقضم،موظؽـمصائدةماًؾزماألمسرميفماحملاصظةمسؾكماظقزنمرؾقعقامواٌلاس

م:إىل

 وػذهماألظقافمتلاسدم غلؾةماألظقافمبف ؾعمغؿقفةمزؼادةاظؾحيؿاجماًؾزماألمسرمٌضغفمجقدامضؾؾم

أسؾكمعـماًؾزممفذؾاسقإظؾكؾزماألمسرمصػةممأنغؼقلم باظشؾعمأيمغلؿطقعمأنماإلحلاسسؾكم

 .بف األبقضمغؿقفةمارتػاعمغلؾةماألظقاف

 وػذهمم6،مبم2،مبم1ب:موػل(مب( حيؿقيماًؾزماألمسرمسؾكمغلؾةمساظقةمعـمجمؿقسةمصقؿاعني

مأغفا،مطؿامماإلغلانؿملظلالعةماىفازماظعصيبمجب اظػقؿاعقـاتمتعؿربمسـاصرمشذائقةمأدادقةموضرورؼة

اعمتلاسدمسؾكماالغؿػمإغفا،مطؿام(ماألغقؿقا)مبرضمصؼرماظدم اإلصابةتلاسدماظػردمسؾكماظقضاؼةمعـم

 .بصقرةمرؾقعقة عـممتـقؾماظؽربقػقدرات

http://www.7la-n.net/vb
http://www.7la-n.net/vb
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http://www.7la-n.net/vb
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 (واظػلػقر يدؼدم،ماظزغؽم،ماظؽاظلققما):عـؾ بؽـريمعـماًؾزماألبقضميفماحؿقائفمسؾكمغلؾةمطؾريةمعـماٌعادن اًؾزماألمسرمأشـك 

 .اظعظامموتؽقؼـفاموطذظؽمدالعةماألدـان ظنيممتاعامسـمدالعةؽقؼعؿربماظػلػقرمواظؽاظلققممعل -

 . اظدممايؿراء لمسـمتؽقؼـمطرؼاتؽقايدؼدمعلؼعؿربم -

 اظربوتنيمايققاغلمعـؾم حيؿقيمسؾكمغلؾةمساظقةمعـماظربوتنيماظـؾاتلموميؽـمأنمؼؿـاولمععفمعصدرمعـمعصادر ندمأنماًؾزماألمسر

م.اظؾققم ايؾقبمأوماظؾقضمأو

مم:اىتقييم 
 م.اذطرمصقائدماظعقشماظؾؾديم

 :دلزاعبة اىفزَق اىفزديت  إظبفيت أوشطتم
 جفزمععمتالعقذكمعشروعمظعؿؾمدـدوتشاتمحبشقاتمخمؿؾػةمحلبماٌؿقصرمظدؼؽموسرضفامحبشقاتمخمؿؾػةمحلبماٌؿقصرمظدؼؽموسرضفام

  .ظؾؾقعمصكمعؼصػماٌدردةم
 
 
 
 

 



 مهبراث يدويت: انىحدة انثبويت  

 (نتزيه جنفت  – أكىاةقىاعد )نعمم  هعمم وحداث مه انكزوشي
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 : اإلجزائيت األهداف

 :فى وهبيت هذا انىشبط  يىبغى ان يكىن انتهميذ قبدرا عهى ان 
 هقعددًبعضًغرزًاؾؽروذق. 

 ًًهاهلـددقةًؿنًاؾؽروذقًاألذؽالقـػذًبعض.ً

 ًهقلمؽرًؿـمهاتًؿنًاؾؽروذق.ً

 ًقمعاونًؿعًزؿالئهًؾمـػقذًؿـمج. 

 ًقؼدرًاؾعؿلًاؾقدوى. 

ً:ًًخطىاث سري اندرس

 ً:انتهيئت انتالميذ 
ًوبعدًاالـمفاءًارؾبًؿـفمًانًتصلحًذؽلًؿربعًاوًؿيمطقلًاوًدائرةًهتطؾبًادلعؾؿةًؿنًاؾمالؿقذًًعؿلًدؾيؾةًًؿنًاؾؽروذق

ً:ًاؾعؿؾياؾلقانًًبأداءمـػقذًوفـاًتلدأًادلعؾؿةًواترؽفمًذناوؾونًحمىًقؼوؾواًاـهًدنبًانًقؽونًفـاكًررقؼةًًؾؾ

ً:ًؼيمًاؾػصلًاىلًجمؿوعاتًًعؿلًثمًوزعًاخلاؿاتًعؾىًؽلًجمؿوعةًثمًأبدءًبأداءًاؾلقانًاؾعؿؾى: عزض انىشبط 

 :  هعمم مزبع مه انكزوشي: انىشبط االول 
ً:طزيقه انعمم 

ً

 .دالدل4ًـلدأًبعؿلً .1

ً

 .ً(رؽزًادل)ًعؿودًأولدؾيةًوـعؿلًؿنًخالهلاًًألولثمًـعودً .2

ً

ً(دالدل3ًعنًًاولًعؿودًعلارة)اعؿده3ًًـؽؿلًحمىًحنصلًعؾىً .3

ً.وذؾكًؽؿاًيفًاؾصورًًاؾيتًأؿاؿكً

ً.حصص6ًً:ًًانزمه

ً.اؾػصلًاوًحهرةًاالؼمصادًادلـزؾيً:ًًاملكبن

ً.بعضًاؾـؿاذجًادلـػذةً:ًًانىسبئم انتعهيميت

ً.دللةًًًً–دواقةًً–باؾونًً-ؼطنًأوخقوطًصوفًً–هؽروذقًإبرة:ًخلبمبث ا

 .دليةًمجاؾقةًؾؾلقكةًاحملقطةًًإضاػةً–حينًادمىدامًادلواردً:ًتضمىتامل  انقضبيب



ً

 .ً(ؽرؽنًؾؾؿربعً)دالدل2ًًـشمغلً .4

ً

ً.اعؿده3ًًًـعؿلً(ًادلرؽزً)ًيفًـػسًاؾيؾيةً .5

ً

عؾىًوـغؾقًمبـزؾؼةًحمىًحنصلً(ًدؾية2ً-عؿود3)جمؿوعات4ًًـؽررًحمىًحنصلًعؾىًً .6

ً.ذؽلًؿربع

ً

ً.ـطؾعًباؾيطرًاؾناـيً(ًاؾرؽنً)ؿنًودطًاؾػاصلً .7

ً

ً.دالدل3ً+ًًعؿود2ً+ًدالدل3ًاؾيطرًاؾناـيًقلدأًبً .8

ً

 .وـغؾقًمبـزؾؼةً(ًدالدل3ً(+دالدل2ًيفًال)ًأعؿده3ً)اعؿدهًًيفًؽلًػاصل3ًًوـؽررًً .9

ً.ًاؾـفائيىًاؾشؽلًؾؾـوصلًعوفؽذاًحمىًـفاقةًاؾؼطعةً .11

ً

ً

ًأذؽالوابمؽارًًاإلبداعبعدًاالـمفاءًؿنًاؾلقانًاؾعؿؾىًارؾبًؿنًؽلًجمؿوعةًاؾلدءًػىًتـػقذًاؾـؿوذجًاخلاصًبفاًؿعًحنفمًعؾىً

ًجدقدةًاذرفًعؾىًؽلًاجملؿوعاتًووجففمًؿعًتصوقحًاألخطاءًوأػؽار

 : ؾؾـؿوذجًاؾماىل أبدءًبأداءًاؾلقانًاؾعؿؾى
ً: هانكزوشييت مه دائز قطعت عمم : انىشبط انثبوى 

 :عممان تطزيق

 . ؿـزؾؼةًةبغرزًثمًاؼػلً غرزًدؾيؾه11ًبعؿلًًءابد .1

ً

ً. ؿـزؾؼةًةعؿؾهًبغرز متًعؿودًأولًيفًاؾدائرةبؾػهًثمًـغؾقًعؿود28ًاؾدائرةداخلًًلاذمغا .2

 ؿنًاؾيطرًاؾيابق ةثاؾثًغرزًيفًةاإلبرًوضعًغرزًدؾيؾه8ًًًلغاذم اؾيطرًاؾناؾث .3

 .)ًاؼواس9ًعددفمً (االؼواسًـفاقةحمىًًؽررًؿـزؾؼةاؾؼوسًبغرزهًًواؼػل

  بؾػهًأعؿده3+غرزهًدؾيؾه2+بؾػهًًأعؿده3 اؾيطرًاؾرابعًاذمغلًداخلًؽلًؼوس .4

  .ؿـزؾؼةؼوسًبغرزهًًأخر بـػسًاؾطرقؼهًمجقعًاالؼواسًثمًاؼػؾىًوؽرري

 

 . اعؿده 6 بنيًالًادلوجودةًاؾيؾيؾة يضعًاخلقطًػوقًغرزتًؾؾوصولًعؾىًؿؼاسًاؽرب .5

  األؼواس داخلًهًاألعؿدًاؾـيلةؿرهًوـصفًوبـػسً ؾألؼواس ادلؽوـةًاؾيؾيؾةضاعفًعددًغرزً .6

 .(ًغرزًعاؿودًبؾػه5+دؾيؾهً غرزه2+غرزًعاؿودًبؾػه5ً وبداخؾفا غرزهًدؾيؾه12)ًيإ

 . عؾىًادلؼاسًادلطؾوبًصلحنحمىًًاؽنرًؿنًؿره ميؽـكًتؽرارًذؾك .7



بعد االـتفاء ؿن اؾبقان اؾعؿؾى ارؾب ؿن ؽل جمؿوعة اؾبدء ػى تـػقذ اؾـؿوذج اخلاص بفا ؿع حثفم عؾى 

 .جديدة اذرف عؾى ؽل اجملؿوعات ووجففم ؿع تصحقح األخطاء وأػؽار أذؽالوابتؽار  اإلبداع

 :لعمل النجفت 
 . ـبدأ بـػخ بؾوـة  ؽبرية  .1

 .ػى احلصة ادلاضقة  ؿن اؾؼطع ادلـػذةخنتار جمؿوعة ؿن اؾؼطع ادلتـادؼة االؾوان  .2

 .ـضقف ادلاء اىل اؾـشا وـضقف بعض اؾغراء اؾشػاف  .3

 .ـضع اؾؼطع ػى اخلؾقط  اؾسابق  .4

 .تثبت  بغرزهثبت اؾؼطع ؿعا حبرص ـ .5

 . بطريؼة ؿـظؿة  ه ـضع اؾؼطع عؾى اؾبؾوـ .6

 .ترتك اؾؼطع اىل ان جتف  .7
 .بني اؾؼطعـثؼب اؾباؾون باإلبرة وـؼوم بـزع اؾباؾون  ؿن  .8

 أوتتؽون ؼطعة مجقؾة  ؿن ادلؿؽن ان ـضقف هلا  دواية و دلبة وـزين بفا اؾػصل  .9

 .حجرة االؼتصاد ادلـزىل 

 .اؾشؽل اؾـفائى  .11

 اإلبداعبعد االـتفاء ؿن اؾبقان اؾعؿؾى ارؾب ؿن ؽل جمؿوعة اؾبدء ػى تـػقذ اؾـؿوذج اخلاص بفا ؿع حثفم عؾى 

 ؿع تصحقح األخطاء ووجففمجديدة اذرف عؾى ؽل اجملؿوعات  وأػؽار أذؽالوابتؽار 

 : ؾؾـؿوذج اؾتاىل بأداء اؾبقان اؾعؿؾى ؼم
 لولبيت طريقت بالدائرة من عمل قواعد أكواب : النشاط الثالث 

 . ػى ثاـى دؾسؾة  حشو ةغرز 6 ذتغل او دلدال 2 إبداء بعؿل  .1

 

 

وؾؽن  يف عؿل اؾدائرة ؽادلعتاد الـغؾق اؾدائرة مبـزؾؼة   .2

 حشو هغرز 2حشو  ةعؾى ؽل غرزـستؿر باؾعؿل حبقث يؽون 

 .حشو ةغرز 12ؾقؽون اجملؿوع عـدـا 

 

حشو  2ثم  األوىل ةحشو يف اؾغرز ةغرز ذتغل اث اؾثاؾ اؾسطر  .3

 ةغرز 18ؾقؽون اجملؿوع عـدـا  وـؽرر ؾؾـفاية ةغرز ؽل  عؾى

 . حشو

    



عؾىًؽل2ًًبداقةًؽلًدطرًجدقدًوًيفًةـيمؿرًعؾىًفذاًاؾشؽلًغرز .4

  .حمىًـفاقةًاؾيطرًحمىًاؾوصولًؾؾؿؼاسًادلطؾوبًًةغرز

ً

ً

ً

غرزًحشوًػوؼفمًغرزًحشوًوـشمغل5ًًًأخرـشمغلًبؾونًؾعؿلًعـقًؾؾمػاحةً .5

 .وـؼطعًاخلقط

ً

 

عمم ورقت شجز ن   

 ًحشو2ًثمًًهأعؿد8ًثمً حشو2ًدؾيؾةًًارتػاعًاحلشوًًثمًـشمغلًًًأولوـرتكًًًدؾيؾة11ًًابدأًبعؿل . 

 

 ًًمبـزؾؼةًػىًاؾـفاقةًـؼػلحشوًو2ًثمًًأعؿده8ًحشوًثم2ً. اؾناـقةًاجلفةـؼؾبًاؾشغلًًوـعؿلًعؾىًـػسًاؾيؾيؾهًؿن. 

 
 

 

ً

 

ً

 

 ًررقؼهًحنلفاًبأيًاؾورؼةثمًـرؽب .ً

 ًتزقنيًؿالبسًاالرػالًًيفاوًؿياؽاتًؾؾؿطلخًوميؽنًاالدمعاـةًبفاًًؾألؽواباؾؼطعةًؽؼواعدًًفذهتيمىدم.ً

 

 

 

 

 

 

  

 

ً

ً

ً

ً

ً



 

ًاإلبداعبعدًاالـمفاءًؿنًاؾلقانًاؾعؿؾىًارؾبًؿنًؽلًجمؿوعةًاؾلدءًػىًتـػقذًاؾـؿوذجًاخلاصًبفاًؿعًحنفمًعؾىً

 .ًفمًؿعًتصوقحًاألخطاءفجدقدةًاذرفًعؾىًؽلًاجملؿوعاتًووجًوأػؽارًأذؽالوابمؽارً

ؿعًتوضقحًؽقػقةًتالػىًاؾعقوبًػىًًحدهاخلاصًبفاًؼقمًؽلًمنوذجًعؾىًًاؾـؿوذجتؼومًؽلًجمؿوعةًبعرضً:ًالتقييم 

ً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًادلـمهاتًؿعًتشهقعًمجقعًاجملؿوعاتً

ً:ًملراعاة الفروق الفرديةًاالنشطة االضافية

 ًهارؾبًؿـفمًتـػقذًذابوهًالجبور.ً

 ًهادةًواؾـؼصانًباؾؽروذقـػذًؿعًتالؿقذكًبعضًاؾؼطعًاؾمىًتعمؿدًعؾىًاؾزق.ً

 

 

 

 

 



 انىحدة انثبويت مهبزاث يدويت  انىحدة انثبويت مهبزاث يدويت
 .األول انكسوشيه: تببع اندزس

 : هعمم كىفيت مه انكسوشي

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 :االهداف االجسائيت 

 :فى وهبيت انىشبط يىبغي ان يكىن انتهمير قبدزا عهى أن 
  قعدد بعض اخلاؿات اؾتى تصؾح ؾعؿل اؾؽوػقة. 

 هقـػذ ؽوػقه ؿن اؾؽروذق . 

  ؾتزقن اؾؼطعة أػؽار قبتؽر. 

 بقده  قػاخر مبا قصـعه. 

 خطىاث سري اندزس 
 :تبدأ املعؾؿة اؾدرس بػزورة الدتـتاج ادم اؾـشاط : تهيئت انتالمير 

 :وؾتؽون 

انشتىيت         عهى انسقبت مدنيت        عسفتىا اوب مني   يفزقيقت ومدفيت            شيبكت            مهبسيهقطعت  أوب
 طبعب انكىفيه .............أوب

 ( طسيقت عمم كىفيت ) ويدون اسم اندزس 
 :ؼسم اؾػصل اىل جمؿوعات  عؿل ثم وزع اخلاؿات عؾى ؽل جمؿوعة ثم ؼم  بأداء اؾبقان اؾعؿؾى : عسض اندزس 

 

 :انطسيقت 
 .دؾسؾه غرزة  24 عدد  ابدأ بتـػقذ  .1

 

اؾغرزة  يفدالدل  ـدخل  3ثم( ارتػاع اؾعؿود ) دالدل  3ب اؾثاـيـبدأ اؾسطر  .4

 .عؿود بؾػة  وـشتغل  األولاؾثاؾثة ؿن اؾسطر 

 

 .دالدل ثم عؿود اىل ـفاقة اؾسطر  3وفؽذا  .3

 .وقؽرر فذا اؾعؿل مجقع االدطر حتى اؾطول املطؾوب  .2

 . حصتان  :  انزمه

 .اؾػصل او حجرة االؼتصاد املـزؾي :  املكبن

 ؼطع ؿـػذة :  انىسبئم انتعهيميت

 ( .حرقر  –صوف  –ؼطن ) خقوط  :  خلبمبثا

 .ؿفارات حقاتقة  :  املتضمىتاملفبهيم  



 

 

جنفز جمؿوعة ؿن اخلقوط اؾصوػقه بؾون خمتؾف او بعدة اؾوان بطول اؾؽوػقة  .5

   .باؾطول ه وـؼوم بتدؽقك اخلقط بني ادطر اؾؽروذق  دم ؾؾشراذقب  42+ 

 

 .باؾطرقؼة املـادبة ـزقن اؾؽوػقة  .6

بعد االـتفاء ؿن اؾبقان اؾعؿؾى ارؾب ؿن ؽل جمؿوعة اؾبدء ػى تـػقذ اؾـؿوذج 

جدقدة اذرف عؾى ؽل  وأػؽار أذؽالوابتؽار  اإلبداعاخلاص بفا ؿع حثفم عؾى 

 .اجملؿوعات ووجففم ؿع تصحقح األخطاء

 :نهىمىذج انتبىل  انعمهيانبيبن  بأداءقم 
 :مصس كىفيت عهى شكم عهم 

ـؼوم بعؿل دالدل روقؾة باؾؾون االمحر باؾطول املرغوب ؾؾؽوػقة ؽل  .1

  . حدهدؾسؾة عؾى 

ـؽرر اخلطوة اؾسابؼة باؾؾون االبقض باؾطول املرغوب ؾؾؽوػقة ؽل دؾسؾة  .4

 . حدهعؾى 

ـؽرر اخلطوة اؾسابؼة باؾؾون االدود  باؾطول املرغوب ؾؾؽوػقة ؽل دؾسؾة  .3

  . حدهعؾى 

 .دم  12ـثبت ؽل جمؿوعة دالدل ؿن ـػس اؾؾون جباـب بعضفؿا ؽل  .2

 .ثالث جمؿوعات ؿعا برتتقب عؾم ؿصرـثبت اؾ .5

 
 : انتقييم  

 حدهؽل ؿـتج عؾى  ؼقم . 

 :اوشطت اضبفيت ملساعبة انفسوق انفسديت 
  ارؾب ؿن تالؿقذك ابتؽار اذؽال اخرى ؾؾؽوػقة. 

 

 

 

 



 صحتك فً غزائك  _انىحذة انثبنثت 
 انشطبئش   :  انثبنثانذسس تببغ 

 يمبسَت بني يُتج يصُغ ببملُزل ويُتج جبهز

ً

ً

ً

ً

 
 : االهذاف االجشائيت 

 : أٌػهً  ٌ يكىٌ انتهًيز لبدسا  أ يفً َهبيت هزا انذسس يُبغ
 ميقزًبنيًادلـمجًادلصـعًبادلـزلًوادلـمجًاجلافز. 

 ًقعددًؿزاقاًاؾطعامًادلـزدي.ً

 ًقعدًبعضًاؾشطائرًادلاحلة.ً

 ًقفمؿًبـظاػةًاالدواتًاثـاءًاؾعؿؾ. 

 ًحيرصًعؾكًوجلةًاإلػطار. 

 : نُشبطخطىاث سري ا
 : تهيئت

وبعضًاؾصقرًؾؾقجلاتًقمؿمعًبصوةًجقدةًًآخرًو،(ًفزقؾً)ًحنقػًًخرآوـشاطًبعرضًبعضًاؾصقرًؾشىصًبدقـًؾاًتلدأًادلعؾؿة

اؾعـاصرًاؾغذائقةً،وتلدأًبيؤالًاؾطالبًًؿاذاًقػضؾًؽؾًًؿمؽاؿؾةاؾيرقعةًوصقرًؾقجلاتًؿمؽاؿؾةًاؾعـاصرًاؾغذائقةًوصقرًؾقجلاتًغريً

ؾؾقجلةًاؾغريًؿمؽاؿؾةً،ًاؾـوقػًؿـًادلمقؼعًاخمقارًاؾشىصًاؾلدقـًًؾؾقجلاتًاؾيرقعةً،ًاخمقارًاؾشىصً....ًذىصًؿـًفذهًاؾقجلاتً؟

وفـاًـلدأًاؾؼقلًانًتـاولًاؾقجلاتًاؾغذائقةًادلمؽاؿؾةًقؤدىً.............ًقمؿمعًباؾصوةًاجلقدةًؾؾقجلةًادلمؽاؿؾةًًاؾذيخمقارًاؾشىصًا

ً.اؾمؿمعًباؾصوةًاجلقدةًًإدي

ً

 
 
 
 

ً.ًحصمان:ًًانزيٍ

ً.اؾػصؾًاوًحهرةًاالؼمصادًادلـزؾلً:ًًاملكبٌ

ً.(ًاخللزًواؾؼقؿةًاؾغذائقةًؾؽؾًؿـفاًًأـقاعًً-ًوأضرارفااؾقجلاتًاؾيرقعةً:ً)ًودائؾًتعؾقؿقةًعـً:ًًًانىسبئم انتؼهيًيت

ً.خلزً-بيطرؿةً–جنبًذقدرً-ػؾػؾًأؾقانًً-جنبًابقضً-زقتًزقمقنًً-زعرتً-جنبًؼرقشً:ًخلبيبث ا

 .احرتامًاؾعؿؾًًً-اؾصوةًاؾقؼائقةًً:ًًيفبهيى  يتضًُت يٍ

 



  : ُشبطػشض ان
 ًػقؿاًقؾكًوـؾىصفاًوـعززفاًًإجاباتفؿاؾمالؿقذًؿاًاؾػرقًبنيًادلـمجًادلصـعًبادلـزلًوادلـمجًاجلافزًـمؾؼكًًادلعؾؿةتيأل:ً

 .يمبسَت بني يُتج يصُغ ببملُزل ويُتج جبهز : انُشبط االول 

 سوشتت غزائيت نهطهبت يف يىسى االيتحبَبث

 يىسى االيتحبَبث؟ يفيبرا يأكم انطهبت 

ػارتةًاالؿمواـااتًإديًؽاؿًًًًًأثـااًءـمـاوهلاًققؿقاًوؾذاًحيمااجًاؾطاؾابًًًًاؾيتثؾثًاؾيعراتًاحلرارقةًًحقاؾلقيمفؾؽًاؾـشاطًاؾذفينً

ً.ؽايفًؿـًاؾؽربقفقدراتًعاؾقةًاجلقدة

ً-:يُصح انطهبت فً فرتة االيتحبَبث بأتببع انشوشتت انغزائيت اآلتيت
ً.احرصًعؾكًعددًداعاتًؽاػقةًؿـًاؾـقمًؾقاًل .1

 املنتج اجلاهز الوجبات املصنعة باملنزل املقارنة 
تيلبًعؾكًؽؿقاتًؼؾقؾةًؿـًاؾدفقنًػالًًحتمقى ًادلؿقزاتً

ً.اؾلداـةً

 مًبعـاقةًوـظاػةًػمضؿـًصوةًاػرادًتصـعفاًاأل

ً.ادرتفاً

 عؾكًادلائدةًًدرةًباجلؾقسًؿعًاػرادًاألأمؿمعًق. 

 ًادلمؽاؿؾةًةاؾغذائقغـقةًباؾعـاصر.ً

 ًاؾؼؾقؾًؿـًؿؾحًاؾطعامًًتضقػ. 

 ًؿقادًحاػظةًًأيتعدًدائؿاًرازجةًبدون. 

 ًتغريًاؾزقتًادلؼؾكًدائؿاًبادلـزلًخقػاًعؾك

ً.األدرةًأػرادصوةً

 ًؽنريًااؾقجلةًًالـمظاردرقعةًاؾموضري،ًػالًحيماجًادليمفؾؽ.ً

 ًذاتًؿذاقًممقزًجيذبًصغارًاؾيـًوادلرافؼنيًباإلضاػةًؾإلعالـات

 .واهلداقاًاؾيتًترػؼًؿعفاًيفًؽنريًؿـًاألحقان

 

ً

ً.بطقكةًػكًاؾموضريً ًاؾعققبً

 ًًًاؾقجلاتًاجلافزةًيفؾقسًهلاًادلذاقًادلؿقز. 

ً

 ًحتمقيًعؾكًؽؿقاتًؽلريةًؿـًاؾدفقن،ًوباؾماؾلًدعراتًحرارقة

ًاألؾقافؽنرةًادمفالكًاؾدفقنًواؾيؽرقاتًواؾربوتقـاتًوـؼصً).عاؾقة

واؾػقماؿقـاتًوادلعادنًادلػقدة،ًوذؾؽًقؤديًإديًتراؽؿًاؾدفقنً

ً.(ًواؾيؽرقاتًيفًاجليؿًوؿـًثؿًزقادةًاؾقزن

 فضؿرعةًدونًؿضغًجقدًمماًقيلبًعيرًًاالؽؾًبي.ً

 ًعؾكًؿائدةًاؾطعامًؿمعةًاجلؾقسًدققًاًاألدرةتػؼد.ً

 اؾمعرضًؾؾميؿؿًاؾغذائلًوخاصةًيفًػصؾًاؾصقػ. 

 ػمػؼدفاًاؾؼقؿةًاؾغذائقةًوترتكًألوؼاتًًتؼطعًاخلضرواتًؼطعًصغرية

ً.رققؾةًمماًتعرضفاًؾؾمؾػًواؾمؾقثً

 ًػؼريةًيفًاؾعـاصرًاؾغذائقةًادلػقدة،ًؿنؾًاؾػقماؿقـاتًواألؿالحًوادلعادن

ً.اؾضرورقةًؽاؾؽاؾيققمًواحلدقد

 ًغـقةًباؾصقدققمًادلقجقدًيفًؿؾحًاؾطعامًوادلقادًاحلاػظة.ً

 هلاًتأثريًؿلاذرًعؾكًًاؾيتاحلاػظةًًحتمقىًاؾقجلاتًاؾيرقعةًعؾكًادلقاد

وؼدًتؤثرًعؾكًاؾؼدراتًاؾذفـقةًًتيلبًاؾمىؾػًاؾعؼؾلًًاألرػالؿخً

 .ؾألرػالً

 ًؿادةًًإديدونًتغقريهًؾػرتةًرققؾةًمماًحيقؾفًًادلؼؾلادمىدامًاؾزقت

ً.ًةؿميررـ



ً.متدًاجليؿًباؾطاؼةًاؾؽاػقةًؾؾؿواػظةًعؾكًاؾؼدرةًاؾذفـقةًأـفاجيبًاحلرصًعؾكًتـاولًوجلةًاإلػطارًققؿقاًحقثً .2

 .رعامًـظقػًوآؿـًتـاولًاحرصًعؾكًً–رعاؿؽًًيفـقعً .3
روتقـاتًاؾلقضًوبً–األؾلانًوؿـمهاتفاًً–امساكًً–دواجـًً–اؾؾوقمً)ًؽؿًؽايفًؿـًاؾربوتقـاتًاحلققاـقةًؿنؾًًاحرصًعؾكًتـاول .4

ً.ً(ًاحللقبً–اؾلؼقلً)ًـلاتقةًؿنؾ

ً.ـاولًاألؾلانًواألرعؿةًاؾغـقةًباؾؽاؾيققمًققؿقًاًوخاصةًؼلؾًاؾـقمًحقثًأـفاًتياعدًعؾكًاالدرتخاءت .5

رلؼًاؾيؾطةًذاتًاألؾاقانًًًيفتمقػرًًواألؿالحًادلعدـقةًاؾيت(ًجأًاًفاًاًً)تـاولًأرعؿةًاؾقؼاقةًؾرػعًؿـاعةًاجليؿًؿنؾًاؾػقماؿقـاتً .6

ً.وًاؾػقاؽفًاؾطازجةًادلمعددة

ً(.اؾؾقؿقنً–اجلقاػةًً-اؾربتؼال)ؿنؾًًاؾػقاؽفذربًعصريًًتـاولًاؾيقائؾًؿنؾًًأحرصًعؾك .7

اؾصاوقةًحقاثًأنًاألرعؿاةًعاؾقاةًا ماقىًؿاـًاؾادفقنًادلشالعةًًًًًًًًًًاؾغريًؿشلعفتـاولًاؾؼؾقؾًؿـًاؾدفقنًواخمارًدائؿًاًاؾدفقنً .8

ً.دلدةًأرقلًمماًقياعدًعؾكًاؾشعقرًباؾؽيؾًواخلؿقلًاهلضؿلاجتاهًاجلفازًًيفبًاؾدمًتيو(ًادلؼؾقات)

ً(.اؾشايًاؾنؼقؾ،ًاؾؼفقةًادلرؽزة)جيبًاإلؼاللًؿـًتـاولًادلشروباتًادلـلفةً .9

ً.وجلاتًصغرية(5ً-4)قمـاوهلاًاؾطاؾبًخاللًػرتةًاالؿمواـاتًؿـًًاؾيتجيبًتؼيقؿًاؾقجلاتً .11

 فت نهشطبئش حشىاث خمته:  انثبَيانُشبط 
ً:ًؼيؿًاؾػصؾًإديًجمؿقعاتًعؿؾًثؿًًوزعًاخلاؿاتًعؾكًؽؾًجمؿقعفًثؿًؼؿًبأداءًاؾلقانًاؾعؿؾلً

 ًبعضًحشقاتًاجلنب:ً

 (ًًزقتًزقمقن+ًزعرتً+ًجنبًؼرقش)ً.ً

 ً(ًؿؼطعًًأؾقانػؾػؾً+ًجنبًابقض.)ً

 (ًبيطرؿة+ًجنبًذقدر)وضعفًعدًوضعًاحلشقاتًػكًاخللزًؿـًادلؿؽـًب

ً.ًًااجلنبًدائوًدؼائؼًحمك5ًاؾػرنًدلدةًًػك

ً.اذرفًعؾكًاؾطالبًووجففؿًؿعًتصوقحًاألخطاءً

 انتمييى 
ً.اذؽرًًأضرارًاؾقجلاتًاؾيرقعةً

 :ملشاػبة انفشوق انفشديت  أضبفيت أَشطت
ً.اؾؽؿقنً،ارؾبًؿـًتؾؿقذكًًعؿؾًحبثًعـًبعضًاؾمقابؾًؿنؾًاؾزعرتً

ً 



 
 
 
 
 
 
 

 : األهذاف اإلجشائيت
 : أٌيكىٌ انتهًيز لبدسا ػهً  أٌيف َهبيت هزا انذسس يُبغي 

 ًقذؽرًممقزاتًاؾشطائرًادلصـعةًبادلـزل. 

 ًاؾقجلاتًادلـزؾقةًواؾقجلاتًاجلافزةميقزًبني . 

 ًقـػذًبعضًاؾشاـدوتشات. 

: خطىاث سري انذسس  

ً:ًًتهيئت انتالييز

متقزًفذهًاؾقجلاتًعـًًاؾيتاؾقجلاتًاجلافزةً؟ؿـًحيبًاؾقجلاتًاؾيرقعة؟ًوؿاًفلًادلؽقـاتًًفلأبدأًاؾدرسًًبيؤالًاؾمالؿقذًؿاً

اؾقجلاتًادلـزؾقةً؟ًعززًإجاباتفؿًواؾيتًؿـًادلمقؼعًأنًتؽقنًاؾؽاتشبًوادلاققـقزًوفـاًتذؽرًادلعؾؿةًأــاًاؾققمًدـؼقمًبإعدادً

ً.قعطكًاؾقجلاتًاجلافزةًادلذاقًادلؿقزًودقفًـعدًوجلاتًدرقعةًوؿػقدةًبادلـزلًاؾذياؾؽاتشبًوادلاققـقزًاؾشئً

 ًم انكبتشب واملبيىَيز ػ:  االولانُشبط 
 : ػشض انُشبط 
ً:ؼؿًبأداءًاؾلقانًاؾعؿؾلًؾؾـؿقذجًًاؾماؾلًًجمؿقعاتًعؿؾًثؿًوزعًاخلاؿاتًعؾكًؽؾًجمؿقعفًثؿًإديؼيؿًاؾػصؾً

ً:طشيمت ػًم انكبتشب فً املُزل 
 :املمبديش

 اًؿعؾؼةًصغريةًؿؾحً –ـشاًؽلريةًؿؾعؼةً 1 - ؽقبًؿاء -حلةًرؿارؿ2

 .ؿؾعؼةًؽلريةًخؾً-1بفاراتًًؽلريةًًؿؾعؼة¼ -ًدؽرصغريةًؿؾعؼةً½
 :انؼًم  طشيمت

ً.حمكًقملىرًؿـفاًادلاءًوتقضعًيفًؼدرًعؾلًاؾـارً وتصػلاخلالطًًيفاؾطؿارؿًًتضربً .1

ً. خيؾطًاؾـشاًؿعًادلاءًؿعًبؼقةًادلؼادقرًوقؼؾبًجقداوًقضافًاخلؾًوقؼؾبًجقداً .2

ؿنؾً صلحقغؾظًاؾؼقامًوق حمكقضافًذيقعًادلؽقـاتًعؾلًاؾطؿارؿًعؾلًاؾـارًوتؼؾبًجقداً .3

 صحتك يف غزائك  _انىحذة انثبنثت 
  تابعًاؾشطائر: تببغ انذسس انثبنث  

  ػًم انكبتشب واملبيىَيز ً 
ً

ً

ً

ً

 

 

ً.حصمان:ًًانزيٍ

ً.اؾػصؾًأوًحهرةًاالؼمصادًادلـزؾلً:ًًاملكبٌ

ً.اؾقجلاتًاؾغذائقةًاؾيرقعةًًأضرارتقضحًًإرذادقةؾقحاتً:ًًانىسبئم انتؼهيًيت

زقتً-ؾنبًبقدرهً+ًًًؾنبًحؾقبًًً-خؾً–بفاراتً -ًدؽرً -ـشاً - ؿاء -رؿارؿ:ًخلبيبث ا

ً.ثقمًً-ؾقؿقـةً–ػؾػؾًًؿؾحًوً-ؿيرتدهً-ـلاتلً

 .احرتامًاؾعؿؾًًًً-اؾصوةًاؾقؼائقةًً:ًانمضبيب  املتضًُت 



ذطةًريراءًوـصػًؿؾعؼةً صغريةً عؼةؿؾؽاتشبًحارًقملعًـػسًاؾطرقؼةًوؾؽـًؿعًزقادةًحلةًرؿارؿًوًأردتًإذاادلفؾلقةًاؾيائؾةً

 .بابرقؽاًصغريةً

 .اؾنالجةداخؾًزجاجةًًيفوقرتكًؾقربدًثؿًققضعًاؾـارًًؾكقرػعًؿـًع .4

ً.ًاألخطاءاذرفًعؾكًاؾطالبًووجففؿًؿعًتصوقحً

ً:ًًاؾماؾلؾؾـؿقذجًًاؾعؿؾلؼؿًبأداءًاؾلقانً

 : املبيىَيز 
 :طشيك انؼًم 

بادلـزلًًاؾيـدوتشاتًاجلافزةًهلذاًدـمعؾؿًؿعاًعؿؾًادلاققـقزًيفًأدادلوؾفًًؿذاقًادلؼلالتًًأوـيمىدمًادلاققـقزًيفًاؾيؾطاتًؿاًؽنريً

ً:وبدونًادمىدامًبقضًبطرقؼةًدفؾةًوصوقةًً

ً:املمبديش
ًزقتًـلاتلً-ؿعؾؼةًؽلريةًؾنبًبقدرهً+ًًؾنبًحؾقبًًً

عصريًـصػً-رذةًػؾػؾًأدقد-ربعًؿؾعؼةًصغريةًؿؾحًً-ؿادرتدًؽلريةؿؾعؼةًً-

ًؾقؿقـة

ً:انطشيمت
 ًقذابًاؾؾنبًاؾلقدرةًؿعًػـهانًاؾؾنب.ً

 زجاجلًبدونًحترقؽًوًًاؾربرؿانقنًيفًتقضعًادلؽقـاتًؿاًعداًعصريًاؾؾقؿ

 .دؼقؼة15ًتقضعًيفًاؾنالجةًدلدةً

 ًباؾقدًبؼقةًبرجفوًـؼقمًًإغالؼفؿـًاؾنالجةًوًحنؽؿًًًخيرجًاؾربرؿانًبعدًربعًاؾياعة

 .حمكًقصلحًادلزقجًؿنؾًاؾؽرميةًاؾنؼقؾةً

 وـؽررًاؾمورقؽًًًقيارمينيًوًؿرةًًذدقدًؿرةبلطءًًانًؿرةًثاـقةًوًحنرؽفرؿربـضقػًعصريًـصػًاؾؾقؿقـةًعؾكًاخلؾقطًثؿًـغؾؼًاؾ

ً.وـيمىدمًادلاققـقزًاؾربرؿاناؾؼقامًـغؾؼًغؾقظًاخلؾقطًصارًجاؿدًًأندـهدً....بفدوءًثؿًـمػؼدًاخلؾقطً

ً.حيػظًيفًاؾنالجةثؿًاؾمورقؽًاؾلطلءًإديًأنًحتصؾًعؾكًاؾؼقامًًأعقدملًقمغريًاؾؼقامًبعدًاؾمورقؽًاؾلطلءًًإذا:يالحظت

 :ؼًم املبيىَيز طشيمت أخشي ن
 :املمبديش

ًثؾثًً–حيبًاؾرغلةً ثقمًاثـانًًأوػصًً-ؿعؾؼةًصغريةًؿؾحًؾقؿقنًػـصًأوؾقؿقـةًًػعصريًـص-ـشاًًػًؽلريةًـص ؿعؾؼةًو-ؿاءًًؽقبً

 .اؾرغلة رذةًؿؾحًحيب-ػـهانًزقتً

 :انطشيمت
ً.ؽقبًادلاءًوـضعفًعؾكًاؾـارًوحيركًحمكًجتؿدًًًيفـذقبًاؾـشاً .1

 .وقغطكًوقرتكًحمكًقربدًًقرػعًؿـًعؾكًاؾـار .2

ً.اخلالطًوإذاًؽانًاؾؼقامًغؾقظًجداًـضقػًعصريًؾقؿقنًؿعًبعضًادلاءًًًيفقربدًًأنـضعًاخلؾقطًبعدً

قصريًاخلؾقطًؿمهاـسًوًؾقـفًابقضًوًًوقيمؿرًاخلؾطًحمكًاؾزقتً ـضقػًاؾنقمًواخلالطًحمكًقؽقنًاخلؾقطًؿمهاـسًًيفحيركً .3

ً. ادلاققـقز وبـػسًدلعان

ً.اذرفًعؾكًاؾطالبًووجففؿًؿعًتصوقحًاألخطاءً
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ً:انتغهيف :  انثبَيانُشبط 
ًؾألدلاباوًتقضعًػكًؽقسًؿـًاؾلالدمقؽًوذؾؽً(ًػققؾً)ًقؿـققمًؾورقًاالًأوورؼةًاؾزبدًًيفًحدهػًؽؾًذطريةًعؾكًقراعكًانًتغؾ

ً:ًاآلتقة

ً.ختمؾطًاؾروائحًادلمعددةًحمكًالً .1

ً.حمكًالًجيػًاخللزًؼلؾًتـاوؾفًوؾؾؿواػظةًعؾقفًرازجاً .2

 .واحلشراتًًباألتربةؿـًتؾقثفاًًرياقةً .3

 .ًانسىداء ووسق اجلشائذ فً تغهيف انسُذوتشبث األكيبساستخذاو  أضشاسحبث ػٍ 

 ًاؾزفاميرًخاصةًوأنًفذهًاألؽقاسًتصـعًؿـًًاؾيررانًواألؽقاسًاؾلالدمقؽقةًاؾيقداءًقصقبًبأؿراضًخطرية،ًأفؿفاً ادمىدامًان

 .داؿة إعادةًتدوقرًادلىؾػاتًوأؽنرفا

 عؾكًادلأؽقالتًاجلاػةًدلاًهلاًؿـًدرعةًاؿمصاصًؿنؾً األؽقاسًاؾيقداءًهلاًأضرارًؾقسًػؼطًعؾكًادلأؽقالتًاؾطازجةًبؾًأقضًا

 .تؾؽًاألؽقاسصـعتًؿـفاًاؾيتًؽقؿاوقةًاؾقادًادل متمصاؾلؼقؾقاتًوغريفاًألـفاً

 : استخذاو انبالستيك خطش يهذد حيبتك

اؾؽناػة،ًعؾكًاؾصوةًاؾعاؿةًؾإلـيان،ً ػكًأؽقاسًؿـًاؾلالدمقؽًخػقػًواؾؽشرىًًخطقرةًتأثريًتعلكةًاؾػقلًادلدؿسًوفقًداخـًانً

 .واؾشقارعًادلصرقة تـمشرًػكًؽنريًؿـًاألحقاءًاؾيتوفكًاؾظافرةً

اـمؼالً دؼقؼة،ًقؤدىًإدي31ًأؽقاسًؿـًاؾلالدمقؽًخػقػًاؾؽناػةًدلدةًًيفؿكققة111ًدًدرجةًعـ أنًتعلكةًاؾػقلًادلدؿسًوفقًداخـ

 .األؽقاسًإديًداخؾًاؾػقلًادلدؿسًادلعلأةًداخؾفا عدقدًؿـًادلرؽلاتًاؾؽقؿقائقةًاؾعضققةًادلعروػةًبمأثرياتفاًاؾياؿةًؿـًجدران

اؾػرقزرً،ًقؤدىًإديًاـمؼالًاؾعدقدًؿـًادلرؽلاتًاؾؽقؿقائقةًاؾياؿةً يفأنًختزقـًاؾػقلًادلدؿسًادلعلأًداخؾًاألؽقاسًاؾلالدمقؽقةً

ً.ًاؾػقلًادلدؿسًؿـًجدرانًاألؽقاسًـمقهةًؾؾمصدعاتًواؾمشؼؼاتًاؾمكًحدثتًهلا إديًداخؾ

ًالنًاألحلارًادليمىدؿةًيفًادلطلقعاتًحتمقيًعؾكًؿادةًاوًاالؽؾًعؾقفًالًتيمىدمًورقًاجلرائدًوادلطلقعاتًؾمغطقةًاألرعؿةً

ً.اؾؽلدًًوأؿراضوؿـفاًاؾميؿؿًًاألؿراضاؾعدقدًؿـًًيفاؾمكًتيلبًًاؾرصاصًاؾياؿة

 .  انفى حشصب ػهً صحتهى يفو وضؼهب ذػ انشصبص بهب يبدة انشصبص انسبيت فيجب األلالوجيب انتُبيه ػهً انتالييز ببٌ 
 :انتمييى 

 :يبو انؼببسة انصحيحت وػاليت خطأ ايبو انؼببسة اخلطأ أضغ ػاليت صح 
 ًقػضؾًانًتؾػًاؾيـدوتشاتًػكًورقًاجلرائد.ًًً)ًًًًً(ً

 ؿـًا ؾًاػضؾًؿـًجتفقزهًبـػيؽًًاـدوتشذراؤكًاؾي.ًًً)ًًًًً(ً

 :اَشطت اضبفيت ملشاػبة انفشوق انفشديت 
 ًاجلؿعقةًاؾمعاوـقةًادلدردقةًًيفعرضفاًؾؾلقعًاجفزًؿعًتالؿقذكًؿشروعًؾعؿؾًدـدوتشاتًحبشقاتًخممؾػةًحيبًادلمقػرًؾدقؽًو(

ً.(ًادلؼصػً

 

 


