إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة
الصف :السادس األساسي
الوحدة /الدرس:
الوحدة/الدرس
اإلسعافات
األولية /

الكتاب :التربية المهنية

الجزء :األول

الوحدة األولى :اإلسعافات األولية  /الرعاف

األسئلة واجاباتها
 -1عرف الرعاف.
هو سيالن الدم من فتحة واحدة أو من فتحتي األنف ،نتيجة تمزق الشعيرات الدموية
الرقيقة الموجودة في بطانة األنف.
 -2عدد ثالثة من أسباب اإلصابة بالرعاف "نزيف األنف".

الرعاف

 )1أسباب بيئية ،ارتفاع درجة الح اررة.

 )2أسباب موضعية ،جفاف بطانة األنف.
 )3أسباب مرضية أمراض الدم.
 -3علل ما يأتي:

منحنيا إلى األمام قليال في حالة الرعاف.
أ -إبقاء رأس المصاب
ً
لتجنب بلع الدم واستنشاقه..
ب -يوصى بتجنب االمتخاط بشدة بعد توقف الرعاف.
حتى ال يعود النزف مرة أخرى.
ج -على المصاب بالرعاف بصق الدم المتجمع في فمه.
ظا على سالمة المصاب.
ألنه دم فاسد يجب التخلص منه حفا ً
 -4اذكر ثالث أمور للوقاية من الرعاف.
 )1عدم التعرض لدرجات الح اررة العالية.

 )2عدم التعرض ألشعة الشمس لمدة طويلة.
 )3الوقاية من االلتهابات.

 -5متى يجب على المصاب بالرعاف مراجعة الطبيب؟
إذا استمر الرعاف أكثر من عشرين دقيقة ،وأصابه فقدان الوعي ،ودوخة ،وهبوط
ضغط.

1

مستفيدا مما
 -6أصيب أحد أفراد أسرتك بسبب سقوطه على وجهه بنزيف في األنف،
ً
تعلمته في درس الرعاف اكتب عما يأتي:

أ-إشرح ألفراد أسرتك كيفية اإلسعاف األولي للرعاف ،وقم بمساعدتهم في ذلك.
اإلسعافات
األولية /
الرعاف

اع متطلبات الصحة والسالمة العامة ،مثل ارتداء قفاز اليدين ومريول العمل،
 )1ر ِ
واالستخدام السليم لألدوات أثناء العمل.

 )2إلتزم الهدوء التام وطمئن المصاب ،ثم ساعده للوصول إلى منطقة ظل.

ٍ
منحن إلى األمام ومتجها إلى األسفل قليال.
 )3أجلس المصاب بشكل مستقيم ورأسه
 )4ضع مناديل تحت األنف؛ لمنع اتساخ المالبس بالدم.
 )5إطلب من المصاب أن يتنفس بوساطة الفم.

ومحكما باإلبهام والسبابة على جزء األنف الذي تحت عظمة
 )6إضغط ضغطًا خفيفًا
ً
األنف أي الجزء اللحمي منه "أرنبة األنف" لمدة عشرة دقائق متواصلة.
كيسا من الثلج على األنف والجبهة ،مع االستمرار
 )7ضع كمادات ماء بارد أو ً
بالضغط على األنف ،إذا لم يتوقف النزيف اضغط مرة أخرى لمدة عشرة دقائق.).
 )8ضع شاشة مغموسة بالفازلين على شكل فتيلة في األنف لترطيبه من الداخل بعد
توقف النزف.

 )9إطلب من المصاب أن يرفع رأسه ،وأن ال يستنثر (يتمخط) مدة ال تقل عن أربع
ساعات ،وأن ال يجهد نفسه؛ حتى ال يعود النزف مرة أخرى.

)11

إطلب المساعدة الطبية إذا استمر الرعاف ألكثر من عشرون دقيقة ،أو

)11

نظف األدوات التي استخدمتها ،وأعدها إلى مكانها المخصص.

كانت كمية النزف كبيرة.

)12

جيدا بالماء والصابون بعد االنتهاء من العمل.
إغسل يديك ً

ب-ما هو شعورك بعد أن ساهمت بإسعاف أحد أفراد أسرتك؟
أشعر بالفخر والسرور ألنني قمت بعمل صالح ومفيد وهو إسعاف أحد أفراد

أسرتي( .يترك المجال للطالب التعبير عن رأيه).

ج  -ما رأيك في من يفزع لدى رؤيته شخص ينزف من أنفه وال يساعده؟ وما أثر ذلك

على الشخص المصاب؟

سلوك غير إيجابي ،شخص غير متعاون ألنه يؤثر على نفسية المصاب ،ويؤخر
في إسعافه وشفائه.
*فريق التأليف :أسماء محمود البدور رناد يوسف قطيشات
محمد سرور أبو زينة محمد صالح القضاة
2

إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة
الصف :السادس األساسي
الوحدة /الدرس:
الوحدة/الدرس
اإلسعافات

الكتاب :التربية المهنية

الجزء :األول

الوحدة األولى اإلسعافات األولية  /ضربة الشمس

األسئلة واجاباتها
 -1اذكر أربعة من أسباب اإلصابة بضربة الشمس.

األولية /

 )1اللعب لفترة طويلة تحت أشعة الشمس.

الشمس

 )3اللعب واللهو في األماكن ذات الدرجات الح اررة العالية.

 )2السباحة في الجو الحار.

ضربة

 )4اللعب في المالعب وقت الظهر في فصل الصيف.

 -2ضع إشارة (√) مقابل محتوى العبارة الصحيحة ،واشارة (×) مقابل محتوى العبارة
الخطأ فيما يأتي:

أ-
ب-


(

يجب إسعاف المصاب بضربة الشمس في مكانه.

خافضا للح اررة.
يجب إعطاء المصاب بضربة الشمس
ً
)

ج -عدم إعطاء المصاب بضربة الشمس أي سوائل لحين استقرار حالته.

× )

( ×

(√ )

 -3علل ما يأتي:
أ-

عدم اإلكثار من شرب المشروبات الغازية.

ألنها تعمل على نفاذ كميات كبيرة من األمالح من جسم المصاب.
ب-


ينصح بارتداء قبعة الرأس أو حمل مظلة الشمس عند الخروج في ساعة الظهيرة
في األيام شديدة الحر.

للوقاية من أشعة الشمس المباشرة.

1

اإلسعافات
األولية /
ضربة

الشمس

خمسا من األعراض والعالمات التي تظهر على الشخص المصاب بضربة
 -4عدد
ً
الشمس.
 )1ارتفاع درجةة حة اررة الجسةمي حية

تصةل درجةة حة اررة جسةم اننسةان إلةى ( )44درجةة

سيلسيوس ،وهي من العالمات الرئيسة لإلصابة بضربة الشمس.

حار وجافًا.
 )2عدم التعرقي ألن الجلد يكون ًا
 )3الصداع وقد يصاحبه الغثيان والقيء.

 )4زيادة سرعة التنفس مع jسارع ضربات القلب.
 )5فقدان الوعي والتشنج ،والهلوسة ،وصعوبة الكالم أو صعوبة فهم ما يقوله اآلخرون.
 -5اذكر خطوات إسعاف المصاب بضربة الشمس بالترتيب الصحيح.
اع متطلبات الصحة والسالمة العامة ،مثل ارتداء قفاز العمل ومريول العمل،
 .1ر ِ
واإلستخدام السليم لألدوات أثناء العمل.

بعيدا عن أشعة الشمس واخلع
 .2انقل المصاب إلى مكان ظليل منخفض الح اررة ً
مالبسه الخارجية أو قم بفتحها ونزع المالبس الضاغطة على الصدر.
.3

.

مد المصاب على ظهره مع رفع قدميه إلى مستوى أعلى من مستوى الجسم قليال
ّ

 .4استخدم مروحة هوائية أو يدوية؛ لتهوية المصاب مع وضع كمادات ماء بارد على
أطراف المصاب.

 .5لف المصاب بشرشف مبلل بالماء البارد ،أو وضعه في مغطس ماء بارد.

 .6قس كل من درجة الح اررة والنبض للشخص المصاب وتأكد من عملية التنفس لديه
من حين آلخر.

فاقدا للوعي .إذا كانت
 .7اطلب المساعدة الطبية بالسرعة الممكنة إذا كان المصاب ً
حالة المصاب مستقرة قم بإعطائه السوائل الباردة كالمياه المعدنية والعصائر.
 .8نظف األدوات التي استخدمتها ،وأعدها إلى مكانها المخصص.
جيدا بعد اإلنتهاء من العمل.
 .9غسل يديك ً

2

اإلسعافات
األولية /
ضربة

الشمس

 -6كان أحمد يلعب كرة القدم في حديقة المنزل وقت الظهر في أحد أيام الصيف
أرضا.
الحارقة ،فإذا به يشعر بالتعب ويسقط ً

أجب عما يأتي:

أ -ما المشكلة التي حدثت ألحمد؟
ضربة الشمس.
ب -ما األعراض التي ظهرت عليه؟
رضا.
الشعور بالتعب ،والدوخة مما سقط أ ً
جـ-كيف يمكنك مساعدة أحمد؟
نقله إلى مكان منخفض الح اررة ،واجراء اإلسعافات األولية الالزمة له ( .يذكر

الطالب الخطوات اإلجرائية إلسعاف المصاب).

فريق التأليف :أسماء محمود البدور محمد سرور أبو زينة
رناد يوسف قطيشات

محمد صالح القضاة

3

إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة
الصف :السادس األساسي
الوحدة /الدرس:
الوحدة/الدرس

خدمة نباتات

الزينة

الوحدة الثانية :العناية بنباتات الزينة  /خدمة نباتات الزينة
األسئلة وإجاباتها

العناية

بنباتات الزينة

الكتاب :التربية المهنية

الجزء :األول

 -1اذكر عمليات الخدمة التي تحتاجها نباتات الزينة.
العز ز

التس زز,

وال ا ة وال طوبآل.

والز ز و والوة ززآل  ,ززا اراز ز ت وان,ز ز اج وتز ز  ,ا ا ت

ت ز ز  ,ززا ال ززوء

 -2ما أهمية التعشيب والعزق للنباتات؟
تفك ز سزطا الت بزآل ت و زآل الت بزآل

فز ال طوبزآل از الت بزآل

لزول التب تز ت الزذ ال ز اء

وال ,ء ,ا وا ,ت اس تقل ل ا لآل اإلل بآل ب ن ,اج التب ت آل.
 -3علل ما يأتي:

أ_ يفضل تعشيب نباتات الزينة عندما تكون التربة رطبة قلي ًل
لس ولآل إ الآل اناش ب ال

ة ,ا

ب -التعشيب يحسن نمو النباتات.

وه .

نا ا,ل آل التعش ب تقلل تسبآل التت اس الذ ال ,ء وال اء ,ا اناش ب انخ ى.

جـ -تزال األعشاب من جذورها.
ل,تع ت,وه  ,ة أخ ى.

 -4كيف تجرى عملية التعشيب حول نباتات الزينة؟
بواسطآل ال إ ا ك تت اناش ب ل ة وس لآل القلع أو ب ل,تك ش أو الف س أو ال ,اآل إا

لم تكا ل ة ,ع االتتب ه أثت ء الع,ل.

 -5فسر ،لماذا يجب أن تزال األعشاب غير المرغوب فيها بعد ظهورها في أقرب وقت
ممكن.

للتقل ل ,ا ,ت است الذ ال ,ء وال اء ةبل

و ب و ه وسقوط وت,وه  ,ة أخ ى.
1

العناية

 -6قارن بين العزق والتعشيب من حيث المقصود بكل منهما وفائدة االستخدام.

بنباتات الزينة
وجه

خدمة نباتات

الزينة

العزق

المقارنة
ال,قلو

تفك

به

سم.

ائ ة

االستخ ام

سطا الت بآل بع)7-2( ,

التعشيب
ةلع اناش ب غ
ا

 ل ,ع الت اب ول س ق االتبت ت.

-

ة تثب ت .

فك الطبقآل السط آل
للت بآل.

,ا

ال ,غوب

وه .

 لك ت لل التب ت تالذ ال اء وال ,ء

,ا وا ,ت اس.

 ؤث إ ًب ا ت,والتب ت ت وتك ث ه .
 ت,و التب ت ت بشكل.

 ت و آل الت بآل. ت و آل الت بآل.-

ف ال طوبآل ا الت بآل.

قلل ا لآل اإلل بآل
ب ن ,اج التب ت آل.

-

ف ال طوبآل ا

الت بآل.

قلل ا لآل اإلل بآل

ب ن ,اج التب ت آل.

*فريق التأليف :أسماء محمود البدور محمد صلح القضاة
رناد يوسف قطيشات

محمد سرور أبو زينة
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إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة
الصف :السادس األساسي
الوحدة /الدرس:
الوحدة/الدرس
العناية

بنباتات الزينة

الري

الكتاب :التربية المهنية

الجزء :األول

الوحدة الثانية :العناية بنباتات الزينة  /الري

األسئلة وإجاباتها
 -1عدد خمسة من األمور التي يجب مراعاتها أثناء ري نباتات الزينة.
 )1ري النباتات في الصباح الباكر أو المساء.

 )2يفضل ري النباتات باستخدام مرش ماء يدوي ,وفي حال استعمال خرطوم الماء
يجب خفض ضغط الماء؛ لئال تنجرف التربة.

 )3عدم اإلفراط في الري؛ ألن زيادة كميات الماء عن حاجة نباتات الزينة الخارجية
يؤدي إلى ذبولها وموتها نتيجة اختناق الجذور.

 )4يفضل ري النباتات بطريقة الرذاذ في فصل الصيف لتوفير الرطوبة حول النباتات.

 )5أن تكون درجة ح اررة مياه الري قريبة من درجة الح اررة داخل المنزل في حالة الزينة
الداخلية.

 -2كيف تستدل على حاجة نباتات الزينة الداخلية للري؟
فحص تربة النبات بأصابع اليد أو بقلم رصاص بعمق ( 3سم) من سطح التربة,
فإذا كانت األصابع جافة فإن ذلك يدل على أن النباتات بحاجة إلى ري.

 -3أيهما أفضل ري النباتات المزروعة في أصيص باستخدام البربيش أم مرش
الماء اليدوي ,ولماذا؟

يفضل ري النباتات باستخدام المرش الماء اليدوي؛ لئال تنجرف التربة من مكانها.
 -4علل كال مما يأتي:

أ -يفضل أن يكون الماء المستخدم في ري نباتات الزينة دافئاً في فصل الشتاء.
لحمايتها من الصقيع والتجمد ,وبالتالي حتى تستفيد من انتقال الغذاء.

ب -ترش نباتات الزينة الداخلية برذاذ الماء بين حين وآخر.

لزيادة نسبة الرطوبة في التربة خاصة في فصل الصيف ,ونموها.

جـ  -تعتمد كمية الماء الالزمة لري النباتات على نوع النبات وحجمه.
إلعطاء الكمية المناسبة من الماء للنمو ,فهناك أنواع من النباتات تحتاج إلى كميات قليلة

جدا من الماء ,كما أنه كلما زاد حجم النبات زادت حاجته من الماء.
ً

1

العناية

بنباتات الزينة

الري

 -5عالم يعتمد ري النباتات؟
 نوع النبات. -حجم النبات.

 المجموع الجذري للنبات. -نوع التربة.

 الظروف الجوية. -6روى علي حديقته الصغيرة المزروعة بنباتات الزينة في منزلهم باستخدام خرطوم
المياه وقت الظهيرة في الصيف أكثر من ساعتين.

بناء على ما سبق ,أجب عما يأتي:
ً
أ -هل ما قام به علي صحيح أم غير صحيح؟ لماذا؟

طويا في
غير صحيح ,ألنه روى نباتات الزينة بأوقات غير مناسبة ,واستهلك وقتًا ً

الري.

ب -ما األخطاء التي ارتكبها علي؟
 .1استخدام خرطوم المياه في الري ,يفضل بمرش ماء يدوي لشح الماء في األردن.
 .2روى الحديقة وقت الظهيرة في فصل الصيف حيث تكون الشمس عمودية,
جدا.
والح اررة مرتفعة ً

كثير في الري.
 .3روى حديقته الصغيرة ألكثر من ساعتين ,فاستهلك وقتًا ًا
جـ -ما النتائج المتوقعة من ري نباتات الزينة بكميات كبيرة من الماء؟
تؤدي إلى ذبول النباتات ,وموتها نتيجة اختناق الجذور.

د -ما النصائح التي تقدمها لــ (علي)؟
 .1عدم ري النباتات وقت الظهيرة ,وانما في الصباح الباكر أو المساء.
 .2استخدم مرش ماء يدوي في ري النباتات.

طويال في الري ,وعدم اإلفراط بذلك فالحديقة صغيرة ال تحتاج
 .3عدم استهالك وقتًا
ً
لهذا الوقت ولهذه الكمية من الماء(* .يترك المجال للطالب أن يعطي نصائح
أخرى).

*فريق التأليف :أسماء محمود البدور محمد صالح القضاة
رناد يوسف قطيشات

محمد سرور أبو زينة
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إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة
الصف :السادس األساسي
الوحدة /الدرس:
الوحدة/الدرس
النجارة
الوصالت
الخشبية

الكتاب :التربية المهنية

الجزء :األول

الوحدة الثانية :النجارة  /الوصالت الخشبية

األسئلة وإجاباتها
 -1اذكر أربعا من أدوات النجارة؟
 )2مبرد.

 )1فارة التنعيم.

 )3مثقب يدوي.

 )4إزميل.

 -2علل ما يأتي:

أ -تستخدم الوصالت في المشغوالت الخشبية.
لتجميع أجزاء المشغوال ت الششبي ،وتثبيتاا.

ب -يوضع الغراء على طرفي أرجل المفرمة عند تجميعها.
لزيادة التثبي ت.

 -3أكمل الجدول اآلتي:
الرقم

نوع الوصلة

1

وصل ،الفرز

2

وصل ،مجرى ولسان

3

وصل ،مجرى

االستخدام
تغطي ،السقوف والجدران واألرضيا ت وأجزاء بعض
المشغوال ت.
تستعمل في الدرف واألبواب الشارجي ،وتغطي،
الجدران.
تستعمل في األرضيا ت الششبي.،

 -4ما المشغوالت التي تستخدم فيها الوصالت في منزلك؟
األبواب والمقاعد والطاوال ت.

1

النجارة

 -5دون في دفترك أنواع الوصالت الخشبية المستخدمة في تجميع األثاث.

الوصالت

 )1وصلة الفرز

الخشبية

 )2وصلة مجرى

 )3وصلة مجرى ولسان

*فريق التأليف :أسماء محمود البدور محمد سرور أبو زينة
محمد صالح القضاة

رناد يوسف قطيشات

2

إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة
الصف :السادس األساسي
الوحدة /الدرس:
الوحدة/الدرس
النجارة

الكتاب :التربية المهنية

الجزء :األول

الوحدة الثانية :النجارة  /صيانة األثاث الخشبي ومتمماته
األسئلة وإجاباتها

 -1اذكر ثالثة من األسباب التي تؤدي إلى صعوبة فتح أبواب الخزائن واغالقها.
 )1احتكاك داخل القفل.
 )2حدوث خلل في المفصلة.

 )3ارتخاء في الوصالت الخشبية.
صيانة األثاث
الخشبي

ومتمماته

 -2كيف تعالج الصوت الناتج من فتح الدرفة واغالقها بسبب احتكاك أجزاء المفصلة
بعضها ببعض؟

تغيير المفصلة أو تزيتها.
 -3ما الحلول أو اإلجراءات المقترحة في حال ارتخاء براغي المفاصل ،أو األيدي ،أو

الزرفيل؟
ا

 )1إعادة شد البراغي وتثبيتها.

 )2استخدم براغي ذات قطر أكبر.
 )3تغيير موقع المفصلة.
 -4كيف تعالج مشكلة توسع ثقوب البراغي التي تثبت إحدى المتممات (القفل ،أيدي
خزانة أو باب)؟

إغالق ثقوب البراغي بأسافين خشبية وغراء ثم نعيد استخدامها.
 -5ما األخطار التي قد تنتج أثناء العمل؟ وكيف يمكن تفاديها؟
اإلصابة من إحدى العدد واألدوات ،ويمكن تفاديها باالنتباه والحذر أثناء استخدامها،
ومعرفة استخدام كل أداة وأضرارها.
1

النجارة

 -6ما خطوات استبدال مفصلة تالفة لباب خزانة مطبخ؟
 )1تحديد المفصلة التالفة وسبب تلفها.

 )2العمل على شدها وتثبيتها ،أو إضافة بعض قطرات الزيت إذا كانت بحاجة إلى
ذلك.

صيانة األثاث
الخشبي

ومتمماته

 )3فك المفصلة التالفة لباب خزانة المطبخ باستخدام المفك العادي أو المصلب.
جيدا.
 )4تركيب المفصلة الجديدة بتثبيت البراغي ً
 )5إعادة المواد واالدوات إلى مكانها المخصص.

*فريق التأليف :أسماء محمود البدور رناد يوسف قطيشات
محمد سرور أبو زينة

محمد صالح القضاة

2

إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة
الصف :السادس األساسي
الوحدة /الدرس:

الكتاب :التربية المهنية

الجزء :األول

الوحدة الرابعة :المسكن الصحي  /المسكن الصحي ومواصفاته

األسئلة وإجاباتها
الوحدة/الدرس
-1اذكر ثالثا من مواصفات المسكن الصحي.
المسكن
الصحي/

المسكن

البيئة االجتماعية الصالحة  ,الموقع المناسب  ,األمن والسالمة.
 -2وضح أربعـة أمور يجب توافرها في موقع المسكن الصحي.
أ  -ت و ووالب البنيو ووة التحتيو ووة ,مثو ووم المو ووار ,والواببو ووار ,والاو ووب  ,والصو ووب الصو ووح

الصحي

وغيبها.

ومواصفاته

ب -توالب الخدمات مثم المباوز الصحية والمدابس واألسوا  ,وغيبها.
ج -أن يووون المسووون لو منااووة هادئوة ب يو ًدا عوون الضوضوار مووا أموون؛ لمووا لو ل
من تأثيب على الباحة النفسية والجسدية لل ائلة.

د -الب و وود عو وون التجم و ووات المائيو ووة الخا و وبك ,واألماوو وون الصناعي ووة الملوث ووة باألتببو ووة
والدخان وموبات النفايووات وغيبها.
-3عـدد أربعة من الشروط الواجب توافرها لتحقيق الصحة والسالمة العامة في المسكن

الصحي.

أ -توالووب نوالو وأبو وواب سال ووة الفتو ووح واإلغو ووال .
ب -االهتمام بتاوية المنزم ,و ل بتوليب عدد مناسب من النوال داخم المسون
تسمح بدخو وووم الاوار ,وتجدده وخصوصا ل المابخ والحمام.

ج-توالب حواجز حماية لألدباج واألساح وشب للنوال .

د-إغال اآلباب األبضية ,والحفب االمتصاصية (إ ا وجدت) إغالقًا
محوما ,و ل بتغايتاا بأغايووة قوية.
ً
-4من األمور التي تؤثر في اختيار المسكن :البيئة االجتماعية ,وضح ذلك.
يجب أن يوون المسون ل بيئة اجتماعية صالحة مناسبة خالية من المشوالت,

والتصبلات غيب مبغوبة باا ,مثم مشوالت الجبائم ,والتسوم ,وغيبها.

1

المسكن

الصحي/
المسكن
الصحي

ومواصفاته

 -5بين كيف يمكن التغلب على رائحة الطعام داخل المطبخ.
عن ابي االهتمام بتاوية المنزم و ل بتوليب عدد مناسب من النوال داخله
الت تسمح بدخو وووم الاوار ,وتجدده.
 -6وضح النتائج الصحية المحتملة للسكن في بيت رديء التهوية ,ال تدخله

الشمس.

 )1وجود الباوبة.
 )2تاشب االر الجدبان وت فن ب ضاا.
 )3مشوالت ل الجااز التنفس .

 )4حدوث أمباض ل ال ظام بسبب ناص ليتامين د ل دم الت بض ألش ة
الشمس.

 )5تجمع ب ض الحشبات ل األماون البابة.
 -7قارن بين المسكن الصحي والمسكن غير الصحي من حيث:
أ -اإلضاءة.

ب -التهوية.
وجه

المقارنة
اإلضارك

المسكن الصحي
 -توالب إضارك ابي ية

والية (أش ة الشمس).

 توالب إنابك جيدك لالمسون واألدباج

المسكن غير الصحي
 عدم توالب إضارك والية,وال تدخله أش ة الشمس.

 عدم توالب إنابك جيدك لالمسون.

والممبات.
التاوية

 -توالب تاوية جيدك.

 توالب عدد مناسب منالنوال داخم المسون
تسمح بدخوم الاوار

 عدم توالب تاوية جيدك. قلة عدد النوال داخمالمسون.

وتجدده.
*فريق التأليف :أسماء محمود البدور رناد يوسف قطيشات
محمد سرور أبو زينة محمد صالح القضاة
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إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة
الصف :السادس األساسي
الوحدة /الدرس:
الوحدة/الدرس
المسكن

الصحي/
نظافة المسكن

ومحتوياته

الكتاب :التربية المهنية

الجزء :األول

الوحدة الرابعة :المسكن الصحي  /نظافة المسكن ومحتوياته
األسئلة وإجاباتها

-1عدد أربع نصائح توجهها إلى أفـراد أسرتك للمحافظة على األجهـزة الكهربائية المنزلية

أطـول مدة ممكنة.

أ-وضعها في مكان مناسـب ،على أرض مستوية.
ب-إجراء عمليات الصيانة الالزمة لها حسب تعليمات الشركات الصانعة.

ج -االعتناء بالثالجة الكهربائية المنزلية عناية خاصة مثل :وضعها في مكان جيد

التهوية ،بعيدا عن مصادر الح اررة ،وترك مسافة ( )01سـم على األقل خلفها.

-2اذكـــر أربعــة مــن العوامــل الواجـــب مراعاتهــــا عنـــــد إعــــــداد ـطـــــة تنظيـــــف مناسبــــــة

لمسكنـك.

أ -فصل التيار الكهربائي عـن الجهاز.

ب-رفع القطع المتحركة من مكانها ووضعها جانبا.

ج-تنظيف الجهاز بإسفنجة ناعمة مبللة بالماء والصابون ،أو مواد التنظيف
الخاصة من أعلى إلى أسفـل وازالة البقع عنه.

د-إزالة أثر الصابون أو المواد المنظفة باستعمال إسفنجة مبللة بالماء ،ومن ثم
تنشيفه بفوطة جافة.

-3اذكــر أربعـا من المواد واألدوات التي تستـدم في تنظيـف المسكن.
مكنســة يدويــة ،منفضــة غبــار ،قفــاز يــدوي ،سل ــة مهم ــالت ،فوط كتانية للتلميع ،صابون

تنظيـف ،مج ـ ــرود ،قاشطة ،ومريول عمل ،دلو ماء.

1

المسكن
الصحي

/

نظافة المسكن

ومحتوياته

-4عــلل كًل مما يأتي:

أ-ضرورة فصل التيار الكهربائي قبـل البـدء بعملية تنظيف األجهزة الكهربائية.
للمحافظة على سالمتنا من األذى والتماس الكهربائي ،وسالمة األجهزة.
ب-استـدام إسفنجة ناعمة في تنظيــــف األجهـــزة الكهربائية.
للمحافظة على األجهزة أطول فترة ممكنة وحمايتها من الكشط والخدش.
جـ-يجب تجفيف األجهزة الكهربائية تمامـا قبل تشغيلها.
للسالمة من التعرض لصدمة كهربائية ،والمحافظة على األجهزة.
د-إشعـال الفـرن بضع دقائق بعد تنظيفـه.
حتى يجف تماما وال يصدأ.
هـ -يصعب تطبيـق برنامـج التنظيف نفسه لألسر جميعها.
بسبب االختالف في عدد غرف المنزل ،واإلمكانيات المادية والبشرية ،وعدد

أفراد األسرة وأعمارهم ،ورغبات األفراد وميولهم ،وطريقة تأثيث المنزل.

*فريق التأليف :أسماء محمود البدور محمد صًلح القضاة
رناد يوسف قطيشات

محمد سرور أبو زينة

2

إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة
الصف :السادس األساسي
الوحدة /الدرس:
الوحدة/الدرس
إدارة المال
استثمار المال

الكتاب :التربية المهنية

الجزء :األول

الوحدة الخامسة :إدارة المال  /استثمار المال

األسئلة وإجاباتها
 -1وضح المقصود بالدخل.
هو مقدار مدي صل دل ه صدف ر د ا مد مديل قدي مدي صقامدف مد همدل دو امد د
ر ميل دو ر عمل و د

ر ميل معي.

 -2اذكر مصادر الدخل ألفراد المجتمع.
د-م يا ثيبت

تستثم ).

مثل رألج مقيبل ام ر عمل.

ب-م يا غص ثيبت

مثل رأل بيح قي

ام د

ر ميل (رألمورل ر تي

 -3ما مصادر دخل أسرتك؟
م يا ثيبت  (* .صت ك ر مجيل طي ب رإلجيب ه هذر ر سؤرل لسب ا ل
دس تف).

 -4إذا حصلت على مصروف شخصي يومي أو أسبوعي من ولي أمرك ,فأجب
عن األسئلة اآلتية:

أ -هل لديك خطة محددة لصرفه؟
 -نعم (إذر كي

 -ال (إذر م صك

اى ر طي ب ط ملااة

اى ر طي ب ط ملااة

ب -كيف تنفقه؟

ش ر ق طيسص

ش ر شطص ة وه ص

فم

فم

وفف ر ش

وفف ر ش

ي).

ي).

ش ر كتيب ر ت اق بف وغص ه).

*( صت ك ر مجيل طي ب رإلجيب ه هذر ر سؤرل).

جـ -كيف يمكنك االدخار منه؟

بتوفص جز منف وهام إن يقف إال هنا ر ض و ة ر ق وى وتن ق ه ى ش ر هاص
ور ا دو ر ور اة ر ت اق بف وغص ه.

*( صت ك ر مجيل طي ب رإلجيب ه هذر ر سؤرل).
*فريق التأليف :أسماء محمود البدور رناد يوسف قطيشات محمد سرور أبو زينة محمد صالح القضاة
1

إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة
الصف :السادس األساسي
الوحدة /الدرس:
الوحدة/الدرس
إدارة المال/
االدخار

الكتاب :التربية المهنية

الجزء :األول

الوحدة الرابعة :إدارة المال  /االدخار

األسئلة وإجاباتها
 -1وضح مفهوم االدخار.
هو توفير جزء دخل األسرة ،وعدم إنفاقه إال عند الضرورة القصوى.
 -2اذكر ثالثة من فوائد االدخار.
 )1وسيلة لتحسين مستوى المعيشة ،وزيادة الثروة.
 )2وسيلة لتمويل المشروعات االستثمارية.

 )3يساعد على زيادة الدخل الفردي والوطني للدولة.
 -3اذكر أنواع االدخار.
 )1االدخار االختياري :يقوم به األفراد برغبتهم الخاصة دون إجباار وو تادخل مان
وحد.

 )2االدخار اإلجباري :تقوم به الدولة بصورة جماعية ،وذلا باالحتفاا بجازء مان
مرتبات األفراد ووجورهم في وثناء عملهم ،ثم تنفقها عليهم عند الحاجة ،وو عند

انتهاء خدماتهم ،مثل ن ام التقاعد.

 -4حدد ثالثة من العوامل التي تساعد الفرد على االدخار.
 )1مساتوى دخاال الفاارد كلماا كااان الاادخل مرتفعاا ،,زادت المقاادرة علااى االدخااار
وو العكس).

 )2االحتياط لمواجهة األزمات ،كالفقر ،والمرض ،وغير ذل .

 )3الرغبة في تحسين مستوى المعيشة ،واالستمتاع بدخل وكبر في المستقبل.
 -5إيمان طالبة في الصف السادس تحصل على مصروف يومي قيمته ()55
شا من أسرتها ،وتأخذ معها شطيرة من المنزل ،ولكنها ترجع ومعها
قر ً
الشطيرة ،وتنفق كل ما لديها من نقود.
عما يأتي:
بناء على ما قرأت أجب ّ

1

إدارة المال
االدخار

شيئا من مصروفها؟
أ -هل تدخر إيمان ً
شيئا.
ال ،لم تدخر ,
ب -ما رأيك في ما تفعله إيمان؟
لم يعجبني ما تقوم به إيمان ،عليها ون تتناول شطيرتها في المدرسة،

وبهذا يمكنها ون تشتري ما تشتهي من مصروفها وتدخر جزءا منه.
* يتر المجال للطالب ون يعبر عن رويه).
جـ -اقترح نصيحة تساعد إيمان على ادخار جزء من مصروفها.

ونصحها بأن تأكل الشطيرة في استراحة المدرسة ،وتشتري بجزء من

مصروفها من المقصف المدرسي ،وتبقي جزءا منه تدخره لحين الحاجة

إليه.

* يتر المجال للطالب ون يعبر عن رويه).

*فريق التأليف :أسماء محمود البدور محمد سرور أبو زينة
محمد صالح القضاة

رناد يوسف قطيشات

2

إدارة المناهج والكتب المدرسية
إجابات األسئلة
الصف :السادس األساسي
الوحدة /الدرس:
الوحدة/الدرس
األطعمة

الشعبية/

إعداد األطعمة
الشعبية

الكتاب :التربية المهنية

الجزء :األول

الوحدة السادسة األطعمة الشعبية /إعداد األطعمة الشعبية
األسئلة واجاباتها
 -1اذكر ثالثة مأكوالت شعبية تشتهر بها المملكة األ ردنية الهاشمية يير التي
ُذكرت في هذه الوحدة.
 )1المكمورة

 )2الرشوف

 )3المجللة

 -2ما أهمية المحافظة على تناول المأكوالت الشعبية؟
 للحفاظ على تراثنا وعادتنا حتى في تناول األطعمة. -تعد أطعمة طيبة وغنية بالعناصر الغذائية.

 -3بين المواد التي تدخل في تكوين كل من:
أ -المقلوبة :اللحوم (الحمراء أو البيضاء) ،الخض أروات مثل :القرنبيط " الزهرة" أو
الباذنجان ،أو البطاطا ،األرز ،المكسرات (للتزيين).

ب-المجدرة :عدس حب ،أرز ،زيت زيتون ،وماء ،بصل ،وملح ،وكمون.
جـ-المنسف :الجميد أواللبن واللحم واألرز والسمن ويزين بالمكسرات

 -4اذكر العناصر الغذائية التي يحتوي عليها المنسف.
البروتينات ،الكربوهيد ارت ،الفيتامينات ،األمالح المعدنية ،الدهون.
 -5كيف يمكننا زيادة القيمة الغذائية لوجبة طبقها الرئيسي هو المجدرة؟
بتناول معها اللبن ،والسلطة العربية (من الخض اروات).

1

األطعمة

الشعبية/

 -6لماذا يفضل تناول المأكوالت الشعبية بدالً من تناول المأكوالت الجاهزة؟

إعداد األطعمة

ألنها تمتاز باحتوائها على العناصر الغذائية ،ولضمان جودتها ،ونظافتها ،وفائدتها

الشعبية

الصحية.
 -7طبق المنسف من األطعمة المشهورة في المملكة األردنية الهاشمية ،ويحتوي
على العديد من العناصر الغذائية ،إال أنه يفتقر إلى األلياف الغذائية .بين

كيف يمكن زيادة قيمته الغذائية.

تقديم معه خض اروات ورقية غنية باأللياف مثل الجرجير ،البقدونس ،الخس ،البصل
األخضر.

يضا.
ويقدم الفجل أ ً

*فريق التأليف :أسماء محمود البدور محمد صالح القضاة
رناد يوسف قطيشات محمد سرور أبو زينة
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إرشادات التعامل مع كتب مبحث التربية المهنية
للصفوف( :الرابع ،والخامس ،والسادس ،والتاسع)
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على ّ
نقدم لكم كتب التربية المهنية التي أعدت وفق نتاجات التعلم العامة والخاصة المبنية على اقتصاد
المعرفة؛ انطالقًا من فلسفة و ازرة التربية والتعليم الرامية إلى تحديث العملية التربوية وتطويرها ،والنهوض
قادر على مواجهة
باإلنسان األردني؛ لكي يواكب التغيرات المتسارعة في مختلف المجاالت ،وليكون ًا
التحديات ،وادارة المعرفة ونقلها ،واالنفتاح المنضبط على الثقافات األخرى ،والتأثير اإليجابي فيها،
مصدر للكفاءات المتميزة.
ًا
ليصبح األردن

روعي في تأأليف كتأب مبحأث التربيأة المهنيأة الفأروق الفرديأة بأين الطلبأة ،والتركيأز علأى بنأاء المفأاهيم
الص أأحيحة وتعري أأف الطال أأب به أأا .وا أأتملت أن أأطة متنوع أأة تالق أأم مق أأدرات الطلبأ أة وامكان أأات المدرس أأة،
وروعي أأت الجوان أأب المتعلق أأة ب أأالتفكير اإلب أأداعي ،واحتأ أرام الق أأيم وامتالكه أأا ،والتكي أأف م أأب متطلب أأات الحي أأاة
العصرية وتحدياتها والتسألح بالمهأارات التأي تعينأه علأى مواجهأة المواقأف الحياتيأة بأوعي وحكمأة ،وجأاءت
موض أأوعاته أق أأرب إل أأى واق أأب الطال أأب؛ مم أأا يحف أأز وي أأجعه عل أأى العم أأو الي أأدوم ،واحتأ أرام المه أأن وتق أأدير
أصحابها.

يتكأ أأون كأ أأو كتأ أأاب مأ أأن ج أ أزأين ،وي أ أأتمو علأ أأى وحأ أأدات د ارسأ أأية موزعأ أأة علأ أأى سأ أأتة محأ أأاور رقيسأ أأة،
موضوعاتها متنوعة تحاكي الواقب اليأومي لحيأاة الطالأب ،وهأي :الصأحة والسأالمة العامأة ،و أوون المنأزو
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والحيأ أأاة ،والز ارعأ أأة والبيقأ أأة ،واالقتصأ أأاد والتكنولوجيأ أأا ،والمهأ أأارات الهندسأ أأية والصأ أأيانة الخفيفأ أأة ،والفندقأ أأة
والسياحة.

اشتملت كل وحدة على اآلتي:
 صووورة مرتب ووة بمواووود الوحوودة :وضأأب صأأورة أو أكثأأر تأرتبط بالوحأأدة ،وتعطأأي فكأرة أوليأأة عأأن
الوحدة وموضوعاتها.
 أسئلة استقصائية :طرح أسقلة مفتاحية استقصاقية تثير تفكير الطالب.
 مقدمة عامة :تقديم عام عن الوحدة والتعريف بموضوعاتها.
وتنوعهأأا معأأارف،
 نتاجوووات الوووتعل  :نتاجأأات خاصأأة يتوقأأب أن يحققهأأا الطلبأأة وتتميأأز ب أأموليتها ّ
مرجعا للمعلم ،إذ يبنى عليها المحتوى.
مهارات ،اتجاهات) ،وتعد
ً
 البنية المعرفية :احتوت كو وحدة علأى درسأين أو ثأالث ،مكونأة مأن مجموعأة عناصأر مفأاهيم،
ومصطلحات ،ومهارات ،ونظريات ،وقوانين ،ومبادئ ،وأ كاو توضأيحية ،وصأور ،وريأر) بهأدف
التركيز عليها في تصميم الموقف التعليمي.
 سؤال فكر :تحث الطالب على التفكير الناقد واإلبداعي ،وحو الم كالت.
 صندوق معلومة :يعطي الطالب معلومة جديدة مثو مصطلح أو مفهوم جديد ورير .
 صندوق تذكر :يسترجب الطالب من خالله المعلومة التي تعلمها سابقًا وتفيد في درسه الحالي.
 قاية بحث  /مناقشة :تثير دافعية الطالب وت جعه على البحأث واالستقصأاء باسأتخدام مصأادر
المعرفة المتاحة لديه ،والتعبير عن رأيه ومناق ته أمام المعلم.
 أنشو ة متنوعووة وعمليووة :تعأأزز مقأأدرة الطالأأب علأأى العمأأو اليأأدوم والمهأأارات ،وقأأد روعأأي التنأأو
فيها لتتناسب والبيقات المختلفة في المجتمب األردني.
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 صور ،وأشكال ،ونماذج ،وجداول ،وخرائ مفاهيمية :تسهو على الطالب المعرفة وربط المحتوى
بها.
 الصحة والسالمة العامة :التأكيد في كو درس على متطلبات الصحة والسالمة العامة ،واجراءات
األمن والسالمة المهنية حفاظًا على سالمة الطالب والمعلم.
 التمووواريل العمليوووة المدعموووة بالصوووور :تركأأز علأأى األداء العملأأي فأأي الم أأغو ،وتنفيأأذ المهأأارات
العملية وتطبيقها مدعمة كو خطوة بصورة من البيقة المحلية؛ لتوضح وتبين كيفية التطبيق.
 تمووريل عملووي م لوووب تنفيووذ موول طقبوول ال الووبُ :يطلأأب مأأن كأأو طالأأب تنفيأأذ التمأرين كمأأا تعلمأأه
بإ راف معلمه في الم غو ،أو بإ راف ولي أمأر فأي المنأزو ،ألن رالبيأة التمأارين ربطأت بحيأاة
الطالب).
 األسووئلة :تنوعأأت األسأأقلة فأأي نهايأأة كأأو درس باسأأتثناء الصأأف ال اربأأب نهايأأة كأأو وحأأدة) ،بحيأأث
أأملت أسأأقلة تقأأيس مسأأتوى المعرفأأة ،والفهأأم ،والتأأذكر ،والتصأأنيف ،والتفسأأير ،وسأواو حأأو م أأكلة
واعطأأاء اقت أراح ،وكلمأأات متقاطعأأة ،واختيأأار مأأن الصأأندوق ،و رسأأم ،وريأأر ،يطلأأب مأأن الطالأأب
اإلجابة عنها للتأكد من درجة تحقيق النتاجات الخاصة.
 التقوووي الووذاتي :يقأأيس الطالأأب تمكنأأه مأأن امأأتالو المعرفأأة والمهأأارة مأأن خأأالو مجموعأأة مو أرات
وجأأدت فأأي نهايأأة كأأو وحأأدة ،ليعأأرف م أواطن القأأوة عنأأد فيعززهأأا ،وم أواطن الضأأعف لمعالجتهأأا
بإ راف معلمه.

نسأو اهلل تعالى أن قد وفقنأا فأي تقأديم مأا هأو مناسأب ومفيأد ألبناقنأا الطلبأة ،وأن يأنفعهم اهلل بأه ،وأن

تتحقق األهداف المتوخاة من عملية التأليف والتطوير.
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