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قدال

.. ó©Hh ø«∏°SôªdGh AÉ«ÑfC’G ±ô°TCG ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ø«ªdÉ©dG ÜQ ˆ óªëdG

 ,ájô°SC’Gh á«JÉ«ëdG äGQÉ¡ªdG Qô≤e á∏°ù∏°S øe »FGóàH’G ™HGôdG ∞°ü∏d ÖdÉ£dG ÜÉàc Ω qó≤f ¿CG Éf qô°ùj
 á«Hô©dG  áµ∏ªªdG  ájDhQ  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªHh  º«∏©àdG  IQGRƒd  á«é«JGôà°SE’G  ±GógC’G  ™e  ÉeÉé°ùfG
 GP ¿ƒµ«d Ió«ªëdG äÉ«cƒ∏°ùdGh äGQÉ¡ªdG h ±QÉ©ªdG ÖdÉ£dG ÜÉ°ùcEG” ≈∏Y ¢üæJ »àdG 2030 ájOƒ©°ùdG

  .“IOÉ«≤dGh IôHÉãªdGh IQOÉÑªdG ìhôH ∞°üqàJ má∏≤à°ùe má«°üî°T

 mQƒ°Uh mΩƒ°SQ øe áØ∏àîªdG ºq∏©àdG QOÉ°üe ΩGóîà°SÉH ¬°VôY Ö«dÉ°SCG ´ qƒæJ ≈∏Y ¬Ø«dCÉJ »a Éæ°UôM óbh
 äGóMƒdG ±GógCG QÉWEG »a øjô°û©dGh …OÉëdG ¿ô≤dG äGQÉ¡e ÖdÉ£dG ÜÉ°ùcEGh ,ô«µØàdG IQÉKE’ á£°ûfCGh

.á«°SGQódG

 ,¬jCGQ  øY ôÑ©ojh QhÉëojh ô qµØoj  »c º∏©àª∏d á°UôØdG ÜÉàµdG  Gòg »a áæª°†àªdG ºq∏©àdG  á£°ûfCG  í«àJh
.áq«eƒ«dG ¬JÉ«M »a ≥«Ñ£à∏d á∏HÉ≤dG äÉjÉØµdGh äGQÉ¡ªdG Ö°ùàµ«d

 ¿ƒµ«d  ,ájô°SC’Gh  á«JÉ«ëdG  äGQÉ¡ªdG  Qô≤ªd  á«°SÉ°SC’G  ä’ÉéªdG  ÜÉàµdG  Gòg  πª°ûj  ¿CG  ÉædhÉM  ó≤d
 º«∏°ùdG ±ô°üàdG ± qô°üàj ,¬æWƒd kÉ qÑëe ,¬°ùØæH kÉ≤KGh ,áfõqàe á«°üî°T GP íÑ°üj ¿CG ≈∏Y ÖdÉ£∏d kÉfƒY
 ,¬àÄ«Hh ¬æµ°ùeh ¬FGòZ »a áª«∏°ùdG  á« uë°üdG  äGOÉ©dG  Ö°ùàµjh ,áØ∏àîªdG  äÉÑ°SÉæªdGh ∞bGƒªdG  »a
 ¬Jô°SCG  AÉæH  »a  ’É©a  kGOôa  íÑ°üj  å«ëH  ,IóFÉØdGh  ™ØædÉH  ¬«∏Y  Oƒ©j  Éª«a  ¬ZGôa  äÉbhCG  ôªãà°ùjh

.¬©ªàéeh

 AÉØ«à°SÉH  É¡eGõàdGh  ,ábÉYE’G  …hP  OGôaC’ÉH  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªªdG  ΩÉªàgG  ≥∏£æe  øe  ¬fCG  Éªc
 ègÉæªdG …ODƒJ ¿CG ≈∏Y º«∏©àdG IQGRh â°UôM ,™ªàéªdG »a º¡éeOh º¡ªYód áæµªªdG ¥ƒ≤ëdG áaÉc
 ÜÓ£dG  ójhõàd  ;Qô≤ªdG  Gòg »a IQÉ°TE’G  á¨∏H  äGOôØe âLQOCG  Éæg øeh ,∂dP  »a ÉgQhO  á«ª«∏©àdG
 õLÉM ô°ùc »a ÉgôKCG  É¡d ¿ƒµj ¿CG  πeDƒj »àdGh ájQÉ°TE’G äGOôØªdG øe áÑ°SÉæe á∏«°üëH ø«©eÉ°ùdG

.º°üdG ÜÓ£dGh ø«©eÉ°ùdG ÜÓ£dG ø«H π°UGƒàdG øe ´ƒf ≥∏Nh ,êÉeóf’G á«∏ªY ô«°ù«Jh á¨∏dG

.ó°ü≤dG AGQh øe ˆGh ,≈dÉ©J ¬¡Lƒd kÉ°üdÉN πª©dG Gòg π©éj ¿CG - qπLh qõY ˆG ∫CÉ°ùf



٥



.(2030)  áµ∏ªªdG ájDhQ

.óbÉædG ô«µØàdG

 .äÓµ°ûªdG πMh »YGóHE’G ô«µØàdG

.π°UGƒàdG

.á«©ªàéªdG ácQÉ°ûªdGh ¿hÉ©àdG

.á«aÉ°VEG äÉeƒ∏©e

 ,IOóëe IóMGh áHÉLEG  É¡d ¢ù«d á£°ûfC’Gh á∏Ä°SC ’G  ¢†©H ¿CG  ≈dEG  ¬qÑæf  ¿CG  qOƒf
 º∏©àdG äGQÉ¡e á«ªæJ ±ó¡H ,ô¶ædG äÉ¡Lhh …CGôdG AGóHE’ áMÉ°ùe É¡«a ¿EG å«M

.º∏©àªdG iód ¢ùØædÉH á≤ãdG ºYOh ô«µØàdGh

.¬LQÉN hCG ∞°üdG πNGO òØæoJ ,¢SQódG iƒàëªH ábÓY äGP á«YÉªL hCG ájOôa á£°ûfCG

.Iõjõ©dG »Jô°SCG

.á«FGôKEG äÉeƒ∏©e

.IQÉ°TE’G á¨d ºqn∏©àf É qn«g



الف�صل 
الثالث

الف�صل 
الثالث
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الفــهــر�س

رقم ال�ضفحةالأ�ضابيعاملو�ضوعالوحدة 

١٦٣دليل الأ�ضرة

تي و �ضالَمتي حَّ �ضِ

يدِليُة املَنزِليَّة ١٦٧اأُ�ضُبوَعانال�ضَّ

١٧٤اأُ�ضُبوَعانالَغ�ض�ُص

عاُف ١٧٧اأُ�ضُبوعالرُّ

َمهاراِتي يف احَلَياة

١٩١اأُ�ضُبوَعاناآداُب التَّعامِل داخَل املنزِل

٢٠١اأُ�ضُبوَعانَتر�ضيُد ا�ْضتهالِك املاِء

٢١٠اأُ�ضُبوَعانتر�ضيُد ا�ْضتهالِك الكهرباِء

عدد احل�ص�ص املقررة يف منهج املهارات احلياتية و الأ�صرية  لل�صف 
الرابع البتدائي، الف�صل الدرا�صي الثالث، ح�صة واحدة يف الأ�صبوع.
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رقم ال�صفحةنوع الن�صاطالوحدة

الوحدة الثامنة/
�ضحتي و�ضالمتي

١٦٧تهيئة الدر�ص: اأ�ضرتي العزيزة
١٧١ن�ضاط اأ�ضري

١٧٣ن�ضاط ختامي
١٨٧هيا نتعلم لغة الإ�ضارة

الوحدة التا�ضعة/
مهاراتي يف احلياة

٢٢٦هيا نتعلم لغة الإ�ضارة

اأولياء الأمور الكرام:
اأهاًل و�ضهاًل بكم، ناأمل اأن يكون هذا العام الدرا�ضي مثمراً ومفيداً، لكم ولأبنائكم الأعزاء. 

نهدف يف تعليم مقرر املهارات احلياتية والأ�ضرية اإلى اإك�ضاب اأبنائنا املفاهيم العلمّية، واملهارات العملّية 
املتنوعة، والقيم النبيلة التي يحتاجونها يف حياِتِهم اليومية، لذا ناأمل منكم م�ضاركة اأبنائكم يف حتقيق 

هذا الهدف.

كم،  و�ضتجدون يف بع�ص �ضفحات هذا الكتاب اأيقونة خا�ضة بكم بو�ضفكم اأ�ضرَة املتعلم، فيها ر�ضالة تخ�ضّ
ون�ضاط ميكن لكم اأن ت�ضاركوا اأبناءكم يف تنفيذه.

كما �ضمن ملحقا يف نهاية كل وحدة مبفردات مرتجمة بلغة الإ�ضارة نهدف من خاللها اإلى تزويد الطالب 
بح�ضيلة منا�ضبة من املفردات الإ�ضارية لإيجاد نوع من التوا�ضل بني اأفراد املجتمع ال�ضامعني وال�ضم.

فهر�ص ت�ضمني اأن�ضطة اإ�ضراك الأ�ضرة يف هذا الكتاب:

دليل الأ�صرة





  
    


 



١٦٦

صحتي 
وسالمتي 

   
  

  

 

أهداف الوحدة
يتوقع من المتعلم في نهاية الوحدة:

ة. ِة المنزليَّ يدليَّ َل أهميَة وجوِد الصَّ أْن ُيعلِّ
ـًا. أن ُيطبَق كيفيَة إسعاِف الُمصاِب بالَغَصَص َعمليَّ

َعاف. ِب حدوِث الرُّ الِة لتجنُّ ِة الفعَّ أن َيقتِرَح بعَض األساليِب الوقائيَّ



١٦٧

       



. oás«dõæªdG oás«dó« s°üdG•
. oáFQÉ s£dG oádÉëdG•
. t»d shC’G o±É©°SE’G•

:ás«dó« s°üdG o∞jô©J
 ≈`̀∏`̀ nY … pƒ``à``ë`` nj l¥hó``æ``°``U

p±É©°SE’ páeR sÓdG päGhOnC’G

. páFQÉ s£dG pä’É nëdG

    


أبدأ اليوم بدراســة درس جديد أتعرف فيه على أهمية 
الصيدلية المنزلية ومحتوياتها . وهذا النشــاط سنسعُد 

بتنفِيذِه مًعا، مع وافِر الُحِبّ : ابُنُكم / ابنُتُكم 
النشاط: 

ِة يدليَّ ساِعدا أبناءُكما في التَّعرِف على ُمحتوياِت الصَّ
ة. الَمنِزليَّ

) فـــي البيـــِت، واملدرســـِة،  ِلـــيُّ ـــة (ُصنـــدوُق اإلســـَعاِف اَألوَّ يدليَّ إنَّ لوجـــوِد الصَّ
ـــٌة كبيـــَرة. ـــة َأهميَّ ـــيارِة، واألماِكـــِن العامَّ والسَّ



١٦٨

إذا ُأِصْبت بجرٍح؛ فهل تترُكُه دوَن َتْطِهيٍر؟ َهْل
َم َيسيُل ِمنُه حتَّى َيتوقف؟ أال ُيمكْن أْن تترُك الدَّ

ى واألَلم؟ يتلوَث الجرُح فيسّبَب لك الُحَمّ

إالَم أحتاُج إليقاِف نزِف اَجلرِح؟
....................................................
....................................................

    

ارئةِ  ِة للحاالِت الطَّ ليَّ تساعُد على القياِم باإلسعافاِت األوَّ

الَبسيطِة، مثُل: اُجلروِح، .....................،.....................

بيِب. ولكنَّها في احلاالِت اَخلطيرِة ال ُتغِني عن الطَّ



١٦٩

    

أْن تكوَن ذاَت حجٍم ُمناسب.

ترتيُب مكوناِتَها بحيث ميكُن الوصوُل إليَها مباشرًة.

إحكاُم إغالِقَها مع مراعاِة سهولِة فتِحها عنَد احلاَجة.

وضُعَها في مكاٍن مناسٍب بعيًدا عن احلرارِة والرطوبِة وعن متناوِل األطفاِل. 

ة. الِحيَّ التَّخلُص من املوادِّ واألدويِة املنتهَيِة الصَّ











ِة مثل: رقِم  ِة املَنزليَّ يدليَّ ِة على ُصندوِق الصَّ ال تنَس إلصاَق األرقاِم الهامَّ
ة. حَّ اإلسَعاِف، ورقم أقرِب ُمستشفى، ورقم وزارة الصِّ



١٧٠



سالِة في املربعاِت اآلتية، ثمَّ ُاكتْبَها متَّصلَة اْقرْأ حروَف الرِّ
ص: احلروِف في الفراِغ املُخصَّ

ل
ل
ص

ي
يفةيلد

ا
ل
م
ط
ب خ و ا ل ح م

م
ا

ا
ت
ض ع ي يا

الرسالة:
....................................................................

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

ملاذا؟
....................................................................



١٧١



ارئِة الَبسيطِة في الٍة لتفاِدي الحاالِت الطَّ ِاْقترْح نصائَح فعَّ
ة. ُة الَمنزليَّ المنزِل إذا َلْم تتوفْر الصيدليَّ

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

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

       

.IQƒof Éj o¥hóæ°üdG Gòg Ée : RGƒ na

.ás«dõænŸG pás«dó« s°üdG o¥hóæ°U Gò ng : IQƒof

?√ nô°†MCG rø ne : RGƒ na

. p∫õænŸG ‘ páFQÉ s£dG pá£«°ùnÑdG pä’É n◊G p±É©°SE’ »pHCG É ngô°†MCG : IQƒof

.É n¡«∏ nY »pHCG rôµ°ûædh !IQƒof Éj l™FGQ Gò ng : RGƒ na



١٧٢

ِة بَها، ة، َضع عالمة (✔) حتَت األدواِت اخلاصَّ يدليَّ لتتعرَف على محتوياِت الصَّ
واكتْبَها ِفي الَفراغ:

     

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

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

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

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

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

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

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

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

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



١٧٣





ة  ة املنزليَّ يدليَّ ن الفرَق بني محتوياِت الصَّ بالتَّعاوِن مع زمالئَك في املجموعِة، دوِّ
املُصاحِب  التَّخطيِطي  م  باملُنظِّ مستعيًنا  ارِة  بالسيَّ اخلاصِّ  اإلسعاِف  وصندوِق 

للمقارنِة.

عزيزي األب/عزيزتي األم: ساعدا أبناَءُكما في البحث في مصادر التعلم املختلفة 
عن محتويات أخرى للصيدلية املنزلية.

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

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

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

.....

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

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

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

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

صندوق إسعافات الصيدلية املنزلية
السيارة أوجه 

الشبه



١٧٤



صْف حالَة شخٍص أُصيَب بالَغَصص.




.¢ü n°ün̈ dG•

∞`````````jô`````````©`````````J
 :¢`̀ `̀ ü`̀ `̀ n°`̀ `̀ ü`̀ `̀ n̈ `̀ `̀ dG
 iô````ée OGó```°ùfG
 mº`````°ùéH AGƒ`````¡dG

.ΩÉ©W hCG mÖjôZ

   


عاِم جيًدا. عدُم َمضِغ الطَّ
ُسرعُة الَبْلع.ُسرعُة الَبْلع.

ًة عاِم في الَفِم وخاصَّ ًةَوضُع كميٍة كبيرٍة من الطَّ عاِم في الَفِم وخاصَّ َوضُع كميٍة كبيرٍة من الطَّ
ِقَطع اللَّحم.ِقَطع اللَّحم.

غيرِة في الَفم. غيرِة في الَفم.َوضُع َبعِض األدواِت الصَّ َوضُع َبعِض األدواِت الصَّ
اللَّعُب واجلــرُي أو التَّحدُث والضحــُك في َأثناِء اللَّعُب واجلــرُي أو التَّحدُث والضحــُك في َأثناِء 

عام. عام.تناوِل الطَّ تناوِل الطَّ

  

    

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

عاِم جيًدا. عاِم جيًدا.عدُم َمضِغ الطَّ عدُم َمضِغ الطَّ
 ∞`````````jô`````````©`````````J
 :¢`̀ `̀ ü`̀ `̀ n°`̀ `̀ ü`̀ `̀ n̈ `̀ `̀ dG
 iô````ée OGó```°ùfG
 mº`````°ùéH AGƒ`````¡dG



١٧٥

َنحَو  الِعلويَّ من جسِمه  والنِّصَف  املُصاِب  رأَس  اخفْض 
األسَفل.

اضرْب أعَلى َظهر املُصاِب بَني َكِتَفيه َضَرباٍت ُمتالِحقًة 
غيَر ُمؤذية.

حتَّى  غَط  والضَّ رباِت  الضَّ وَتابع  بطِنه  على  يدَك  اضغْط 
بِة للَغَصص. ِة املُسبِّ تتأكَد من ُخروِج املادَّ

انقِل املصاَب إلى املُستشفى في َحالِة عدِم االْستجاَبة.









اتَّصل بـ ٩٩٧ عند احلاجِة إلى َذلك

    

حيَّة.  تسهيُل احلصوِل على اَخلدماِت الصِّ



١٧٦



ـًا  مستعين األكِل  أثناء  ثَنا  َتحدَّ لو  يحدُث  ماذا  توقَّع 
م اآلتي: بالمنظِّ

ماذا يحدث ما أتوقع



١٧٧




.±É``````Y tôdG•

:¬Øjô©J
 oçó`̀ë`̀j w…ƒ`̀ `̀ `eO l¿Ó`̀«`̀ °`̀ S
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دمُة الَّتي يتعرُض لها اَألْنف. الصَّ

ديُد. الحرُّ الشَّ

تنظيُف اَألْنِف بطريقٍة َخاِطئة.

مويَّة. َضْعُف األوعيِة الدَّ

م. ارتفاُع َضغِط الدَّ



تنظيُف اَألْنِف بطريقٍة َخاِطئة.

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

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

َض أحُد أفراِد أْسرِتك إلَصاَبة؟ كيَف تتصرُف إذا َتعرَّ



١٧٨

عاِف ُجلوًسا َعادّيًا. أَْجلسِ املُصاَب بالرُّ

ُاْترْك رأَسُه في وضٍع طبيعيٍّ َمائٍل إلى اَألماِم َقليًال واْضغْط على 
فتحتِيّ األنِف ُمدَة َخمُس دقائق مع التَّنفِس عن طريِق الفم.

يتوقَف  أْن  إلى  اَألنــِف  على  البارِد  املــاِء  اداِت  َكمَّ َضع 
النَّزيُف.
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وِر اآلتية: لوَك اَخلاِطئ في الصُّ ح السُّ وضَّ

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

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

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

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

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

..............................................
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حيَحة، وعالَمة (✕) أماَم العبارة   ضع عالمة (✔) أماَم العبارة الصَّ
حيَحة، مع َتصحيِح اَخلطأ: غير الصَّ



جاَجاِت بخٍط واِضح.  كتابُة أسماِء األدويِة وطريقِة استعماِلَها على الزُّ
...................................................................................

َعاف.  تنظيُف األنِف بطريقٍة صحيحٍة يسبُِّب الرُّ
...................................................................................

 ضرُب املُصاِب بالَغَصص َبَني كتفيه َضرباٍت َقويَّة.
...................................................................................

بيب.  ارئِة اَخلطيرِة ُيغِني َعن َأْخِذه ِللطَّ  إسعاُف املُصاِب في احلاالِت الطَّ
...................................................................................

َواء. ِة ِعنَد استعماِل الدَّ الحيَّ  ُمالحظُة تاريِخ الصَّ
...................................................................................
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:ابحْث عن النِّصف اآلخر ِلَالصقِة اُجلروح بوصِل كلِّ جملٍة ِمبَا ُيناسُبَها  

ُة ِمْن ُة املَنزليَّ يدليَّ ُتَعدُّ الصَّ

الَغَصُص هو انسداُد َمْجَرى الَهواء

َعاِف ِمْن أسباِب الرُّ

ِم. ارتفاُع ضغِط الدَّ

َضروريَّاِت كلِّ َمنزل.

بجسٍم غريٍب أو ِقطعِة َطَعام.



١٨٢

حيِح إلسعاِف لنساعْد فواًزا في َترتيِب اُخلطواِت وفَق التَّسلُسِل الصَّ
َعاف: زميِله الَّذي ُأِصيَب َفجأًة بالرُّ



َضْع كماداِت املاِء البارِد على اَألْنِف إَلى أْن َيتوقََّف النَّزيُف.
ُاترْك رأَسه في َوضٍع َطبيعيٍّ َمائًال إلى اَألَمام.

دعُه يجلُس ُجلوًسا َعادّيًا.
اضغْط َفَتحاِت األنِف مدَة َخْمس دقائق، ودعه يتنفُس من الَفم.
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......................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

ورة ف الختباِر أفضِل تعليٍق على هِذه الصُّ تسابْق مَع زمالِئَك في الصَّ
واحرْص أْن تكوَن عبارُتَك ِهي أفضُل َتعِليق:
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الِوقاَيُة............. ِمن
.............

وِر في املُربعاِت املُجاورِة لها، ُثمَّ اجمْع حروَف املربعاِت ضْع أسماَء الصُّ
اقصَة في املثِل املَطُلوب: لة وأكمْل بها  الكلماِت النَّ املظلَّ
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لنَضع الكلمَة املُناسبَة في املكاِن املُناِسب: 6

تو�ضع

يح�ضل
الرعاف

لإ�ضعاف

ال�ضيدلية
بعيًدااملنزلية

والن�ضف امل�ضاب اخف�ض

عندما

الغ�ضة

عن

الأوعية

نحوج�ضمه

ال�ضم�ض و

من

داخل

اأ�ضعة

الرطوبة

الأ�ضفل

الدمويةالأنف

العلوي
تتمزق

راأ�ض



١٨٦

ة، وميكُن استعماُل يدليَّ كّون من احلروِف األتيِة عدًدا من محتويات الصَّ
ات: احلرِف عّدة مرَّ



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

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

هـرطصم

ن قلكسا

ن
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صحتي 
وسالمتي

 ، مِّ تِي مِنَ الصُّ مِيالَ ئِي/ زَ الَ مَ عَ زُ لَ مَ تَواصَ تَّى أَ ؛ حَ فٍ غَ ةِ بِشَ ارَ ةَ اإلشَ غَ مُ لُ لَّ تَعَ         أَ
الِيَةٍ. اءةٍ عَ فَ ا بِكَ انِهَ ى إتْقَ لَ هِ- عَ ادِر- بِتَوفِيقِ اللّ نَا قَ أَ وَ

        المصدر: الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية (٢٠١٨). قاموس لغة اإلشارة السعودية، ط١.
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مهاراتي
في الحياة

ُيتوقَّع من الُمتعلِّم في ِنهايِة الَوْحدة:

اآداُب التَّعامِل داخل
الَمنِزل

تر�سيُد ا�ْستهالِك
تر�سيُد ا�ْستهالِكالَماء

الكهُرباء 

ة.  أْن ُيحدد مفهوَم بّر الوالدين بصفٍة َعامَّ
 أْن ُيقارَن بيَن معاملِة كلَّ من اإلْخوِة واأِلقاِرب.

 أْن َيكتَب توجيهاٍت إيجابيَة ِفي كيفيِة التَّعامِل َمَع الَخَدم.
َل أهميَة التَّرشيِد في استهالِك الِمياه.  أْن ُيعلِّ

ِب الِمَياه في الَمنزل. يِة إلى َتسرُّ  أْن َيْسَتنِبَط بعَض األسباِب الُمؤدِّ
 أْن ُيَميَز بيَن سلوكياِت َهدِر الَماِء داخَل الَمنزِل وَخارِجه.

ة.  أْن يشرَح أهميَة الكهرباِء في حياِتَنا الَيوميَّ
 أْن يقترَح طرائَق فّعالة لترشيِد الكهرباِء داخَل الَمنِزل.

 أْن يبتكَر شعارًا ُيسهُم في ترشيِد استهالِك الكهرباِء بالُمجتَمع.

أهداف الوحدة



191

»g  náªjô```µdG  n¥Ó`NC’G  s¿EG
nø` pe  n¿É``°ù``fE’G  ø uµ`ªoJ  »``à sdG
É kHƒÑëe p¬©ªàé oe  »a p¢û«©dG
p∫ƒ°ü`` oëdG pπ```LC’h , k’ƒ`Ñ≤eh
øe  qóH  ’  páØ u°üdG  √òg  ≈∏Y
ás«`cƒ`∏`` t°ùdG  pÜGOB’G  á```aô©``e
nóæY É¡ oYÉ``Ñ``` qJG  oÖé```j  »``à sdG
n» pgh øjô`` nNB’G  n™e pπ oeÉ``©sàdG

:» pJB’Éc







  
   

     

وِت ِعندُهَما  عدُم رفِع الصَّ
أو ُمقاطَعُة َحدي¦ِهَما.

???????ل  طاعُتهم????ا وَتَقبُّ
ُنْصِحهما.

٢

١

أوôً: ُمعاملُة الَواِلدين
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ُمساعدُتهَما
عنَد اَ)اَجة.

الُم َعليُهَما السَّ
َصباًحا وَمساًء.

¥ ≥

الدعاُء لُهَما با*غفرِة
حَمة. والرَّ

...............................∂ µ

ِ̀ واإِلرَشاد. ُة َمقاَمُهَما ِفي النُّص في حاِل žياِب واِلديp َيقوُم الَجدُّ والَجدَّ



19٣

¨ َفIاَم ِلُيحCَرÁُ وِعMدَما Î¡َيَها ماI¹س Êْأ Îöَها ليMِÐا sم XْلبÞ األمهاِت Èإحد َّÊأ v¹ُحَك
 sَها ِمE�¹و Êْأ Áََوَ�???ِر  ¨Áَُد??−ِ??ðَ  ôو kIَب فتستي¼c¹َ Êْأ wَAَِفَخ Xْْد َ½ام??�َ ع??اœَ وج??َدَ¼??ا 

.Õبا ا ¹َحqُL الLاَ¡ َحتvَّ الصَّ ÎLzا� َّqþوِمَها¨ و½



ؤاِل بعَدَها. تQمِل اüيتيِن الَكريمتين اüتيتين، ثمَّ أجْب عن السُّ
َقاَل َتعاَلى:

øpَيجب أن ُتعامَل واِلَدي nَكي

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

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

: ُصورÏ من الِبرِّ

øِبَها Xَا أو َسِمْع اْ–ُكْر صوًرا ُأخَرÈ ِمن الِبرِّ بالواِلديِن َسبَق أْن َعايْشَتَها َشْخصّيً

اإلسراء اüية: ≤٢≠¥٢. )١( سورة

)١(
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.pَðِ َ„ َوَجدَّ َ„ Ðَِ−د= ِمsْ ُ�وِر Ðِر= الَواِلَدÐِ sِ¹رُّ



pََأَحَد إْخوِت Xَالَمنِزل، َسمْع pمن الَمدرَسِة، وُدُخوِل pَبعَد عودِت
.XَلَّمQوَت ،pَيرفُع َصْوَتُه َعلى واِلَدِت

ِم اüتي: ِّEَحاوِل التَّوصَل إِلى َحل< ِلهِذه الُمشِكلِة ِمن ِخالِل الُمَن
الَحلُُّخDواِت الَحلِّالُمْشِكلُة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................
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َغار ثانًيا: ُمعاملُة اإلْخوُة الِكَبار والصِّ

ا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرنا َوَيْعِرْف  ِبيَّ § قال: »َلْيَس ِمنَّ َعْن َعْبِداللِه ْبِن ُعَمَر ، أن النَّ
َحقَّ َكِبيِرنا« )1(.

)١( سنن الترمذي، ١٩٢٠.

محّبُتُهم وحبُّ الَخيِر َلُهم.
وِت َعَليه. احتراُم األِخ الكبيِر وعدُم رفِع الصَّ

غيِر أو إَخاَفِته. َعدُم َزجِر الصَّ
غيِر والَعْطِف َعَليه. ُمساَعدُة الصَّ
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حاُل اأُلسرِة žَيرا*ُتحابَّة حاُل اأُلسرِة ا*ُتحابَُّة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أ. قارْن بيَن حاِل ُأسرٍة ُكلُّ أفراِدَها ُمتحابُّون، َوبيَن ُأسرٍة ô َتEهُر

ُة َبيَن أفراِدَها. الَمحبَّ

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

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

ِة الُمؤِمِن ألِخيِه الُمؤِمن. نِة َعلى َمحبَّ ب. اُ–ُكْر دلياًل ِمن السُّ
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َم اللُه ِرْ“َقُه، َوَأْن َيُمدَّ  ِّEُه َأْن ُيَع »َمْن َسرَّ قال: § ِبيَّ َعْن َأَنِس ْبِن ماِل pٍ، أن النَّ
.)1( ِفي َأَجِلِه َفْلَيِصْل َرِحَمُه«

ا ðرðكُب أخطا¡Î �ِ¦يَرة¨ ÎLzاœ َّهاMلِب¨ ولكIال WُيبÞ ¨ِر¼اLُع sرِة مýالعا wف ÏWلHÞ اýََر
®َرýَ???ا© و½ساعَد �دI¹َتMَا  ا  Îمع  Êُتعاو½ ل??و  رأ¹ُ??ُك??م  م??ا  و�دI¹اðَها¨  ُأÝ??رð??َه??ا  فُتغCُِب 
SÐرýاœَِ¼ا إلv األخطاِ¡ الَِّتw ارðََكَبْتهاø و½كَسُب cÐلp أجَر مساعدِة اüخرsَ¹ و½تعّلُم

ا. ÎLzاœ ُهÐ =cا وُ½هMَ�ِلوÝُ vتِبُه إلMْ½َ ا �يَف Îمع

ثالً¦ا: ُمعاملُة اأَلَقاِرب

راب??ًع?ا: مع?ام???ل?ُة ا(????َدم

ِمن ُصَوِر ُحْسِن ُمَعاَمَلِة اأَلَقاِرب:
معاملُتُهم باحتراٍم وتقدير .

“يارُتهم والسؤاُل عْنُهم.
َمدُّ َيِد العوِن َلهم ِعْنَد الَحاَجة.

اôستماŸُ ِلنصِحِهم وإرَشاِدِهم َمَع ُشكِرِهم َعلى اْهِتماِمِهم.

١
٢
≥
¥


أْبِد رأَيpَ بالتعاوِن مَع “مالِئpَ في المجموعِة حوَل المواقnِ اüتية:

١. قريبةÏ تتحدÀُ دائًما عن اüَخريَن وُتِسيء إليُهم.
٢. قريبÏ ُيحسُن التَّعامَل مَع اأَلَقاِرب.

.)١٢µ∏∏ ( مسند أحمد )١(
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øXِ½ْأ sَ¹أ ...WMََأمي WMَصرُخ... َأميð w¼ا وýَر XْEIتيÝا
.. ÌWُسرعÐ اýَحو َر½َ WMَأمي WُMسكيLال Wُمœالخا XِC�ر

øwِتMَÐْ¹ا ا sَ¹ر¹دðُ ماَ–ا 
.WُسرَعÐ =wÝِدرLَال wÝِِلَبا wسِلžْا ¨WMَّيا ¹ا َأمي¼ 

vَعَل jIف Ìواحدة ÌWاعÝَ ÈوÝِ oََولْم ¹َْب °øÊüا =wÝَدرLَال pÝَِلبا qُسžْأ ..øما–ا
.WِÝَدرLَلل pِÐَِموعِد َ–¼ا

..Áا¨ أوcه وُ¼َو ¼كÐ أ–¼َب Êْأ qِستحيLُال sوِم ¨fِاألمÐ aَسðّد اIعم ≠ ¼ّيا... ل½َ 
°°Yِ¹الحد wف Xَ�الو wي=ِعCðُ ô ¨ّيا¼ ”QÐَ ô

 Ÿُسرð َّم??Łُ  ¨œِال??َب??ار ا فw ال−و=  Îا ف−ر??ýََر ِل??ب??اَ”   qَلتغس ÎW??¼ُم??ْك??َر  WُMأمي WُMسكيLال Xِ??C??وَم
.XْلبÞَ اLَ�َ اýَه َرÐ َب¼cِلت ÌWسرعÐ كو¹ِهðَ َّمŁُ ُهHَH−ِلُت

ا Î¾يý ي=عCðُ sَوَ¼ا حيLُðا¼دýَ وَلو أ½َُّكم ..Wِمœا مَع الَخاýَعُله رHð ا َّLِم Ïواحد Ïا مو�فc¼َ
Wُمœكسُر الخاðَ دَماMأَ}اعتُه¨ أو ع wالَّت w¼ِ ََّها½QÐ هاِمَها=ðاÐ Wَمœِلُم الَخاEðَ َّمŁُ ¨هاðِواœأ sم

ا. Îا وعو¹ِلها لرأ¹ُتم ع−بýصراِخ رÐ WَMسكيLال QاجHا لتتýَر Wِرفžُ wف Ìصد� Êَوœ ا Î¾يý
ُ̀ رَشا بQْن ُتحسَن ُمعاملَة الَخادَمة َأميَنة. هّيا َننص

........................................................................... .±

........................................................................... .≤

........................................................................... .≥
، َعْشَر ِسِنيَن، َفما قاَل ِلي ُأف< ملسو هيلع هللا ىلص ِبيَّ قاَل: »َخَدْمXُ النَّ pٍَعْن َأَنِس ْبِن ماِل

.(١) »Xََصَنْع َّôَأ ôَو ،Xَِلَم َصَنْع ôَو
)١( صحي` البخاري، ∏≤٠∂.

ِة اüتية:  اكتشnْ أخDاَء َرَشا ِفي الِقصَّ
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øَخرينüَحسُن التَّعامِل مَع ا Xَهْل أن
لوِك الَّذي ُتمارَسه. ور الَّتي تعبِّر عن السُّ ( داخَل الدائرِة للصُّ }ْع عالمَة )

هْل ُتساعُد واِلدَتك في إعداِد املَائدِة
َعام؟ وتنظيِفَها َبعَد َتناوِل الطَّ

إذا َمِرَض أحُد أقارِبَك هْل َتُزوره؟

هـــْل َتــســعــى إلـــى إســعــاِد واِلــديــَك 
ِق في  ــتــفــوُّ ــــك وال بــاســتــذكــاِر دروِس

دراسِتك؟

ِغير؟ هْل َتعطُف َعلى أِخيَك الصَّ
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qَْفه ¨Wِمœاَ(ا sم Îَت مساعدةœإ–ا أر
ø Ì»œQÐَ طلُبَهاðَ

pِسHMما ُ%ب= ل sَ¹َخرxب= ل%ُ qْ¼
ø„¹ُعاِمُلو Êْا ُ%ب= أLَ� عاِمَلهمðُو

حيحِة الَّتي و}عَتَها: þَلِّل المربعاِت اüتية بعدِد العالماِت الصَّ

   إذا كانِت النتيجُة فأنَت َحسُن التَّعامِل مَع اآلَخرين.

   وإذا كانْت  فأنَت على قدٍر طّيٍب من حسِن التَّعامِل ولكْن

عليَك أْن َتسَعى إلى اَألفَضل.

ا إذا كانْت فأنَت بحاجٍة إِلى ُمراجعِة سلوِكَك والُمسارَعُة     أمَّ

إلى َتحسيِن ُمَعاملِتَك.
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 n[ :≈`̀`̀ dÉ`̀ `̀ ©`̀ `̀ J  ∫É`̀ `̀ `̀ b
 u  ts  r  q  p  o

.(١) Zv
 pIÉ« nëdG  o¢SÉ°SCG  ƒg  oAÉªdG
 oå``«M  , p¢VQC’G  pÖ``cƒc  ≈n∏ nY
 päÉæFÉµdG o™«ªL ¬«dEG oêÉ``à```ëJ
 ¬ pfhóHh  ,AÉæãà°SG  ÓH  pá s«ëdG
 p¿É°ùfEÓd  lIÉ«M  oóLƒoJ  ’

 .äÉ nÑ sædGh p¿Gƒ« nëdGh




 
   

    

  

والَماِء  للشرِب   ِ̀ ال الصَّ الماِء  بيَن  قارْن 
رِب، من حيY الَمصدِر والَفائَدة. ِ̀ للشُّ ال žيِر الصَّ

اôخِتالُفاôخِتالُف التَّشاُبه

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

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

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

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

رب ُ̀ للشُّ ال ربالماُء الصَّ ِ̀ للشُّ ال الماُء žَيُر الصَّ




)١( سورة األنبياء: ٠≤.       

..................................................................
............................................................
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رِب، وأحُد الحِة للشُّ شيدُة الَغالَي والنفيَس من أجِل توفيِر الِمَياِه الصَّ تبذُل حكومُتَنا الرَّ
ة(، لذلp فSنََّنا  أهمِّ أهداِفَها اإلستراتيجيِة )}ماُن استفادة ُمسَتداَمٍة من الَموارِد الَمائيَّ
 Yَِحدي في   § سوِل الرَّ امت¦اôً ألمِر  الَماِء،  استهالِك  ترشيِد  َعن  جميًعا مسؤولون 
Qُ، فقال:  َعبِداللِه بن َعْمرو  َقاَل: أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ بسعد وهو يتو}َّ
»نعم، وإن كنXَ على  ، قال: Ïرف«، فقال: أفي الو}وِء إسراف »ما هذا السَّ

.(١) نهٍر جاٍر«

َيحتوي جسُم اإلنساِن َعَلى حواِلي ٠∑ • ِمن الَماِء، أْي َما يعادُل ُثلَ¦ْي
جسِم اإلنَسان.

.) ¥٢µ ( سنن ابن ماجه )١( 

  

ªpَنِّ في أسرِت ِصnْ، مستعيًنا  بمعلوماِت أحِد كباِر السِّ
اُ” يحُصلون َعلى الَماِء ِتªpَ كيnَ كاَن النَّ َك أو َجدَّ َجدِّ

øَقديًما
...........................................................................

...........................................................................
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أوالً: طرائُق ترشيِد استهالِك الماِء داخَل المنزِِل

المجتمِع  وعي  لزيادِة   » »قطرة  الِمياِه  استهالِك  لترشيِد  الوطنيُّ  البرنامُج  يهدُف 

لتقليِل  الممكنِة  الحلوِل  الِمياِه، وتقديُم  استهالِك  ترشيِد  المملكِة حول أهميِة  أنحاِء  في جميِع 

االستهالِك وخفِض استهالِك الفرِد من الِمِياِه إلى 200 لتٍر يومًيا بحلوِل عام 2030، وهو أمٌر حاسٌم 

لتحقيِق االزدهاِر االقتصاديِّ للمملكِة على المدى الطويِل. وللمزيِد من المعلوماِت حوَل برنامِج 

قطرة ُيمكنَك مشاهدُة األفالِم الوثائقيِة على الرابِط اآلتي:
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وِر الَّتي َتدلy على َترشيِد استهالِك الَماِء: yأسفَل الص ) }ْع عالمَة )

اôْسِتْحَماُم.

تنEيnُ األْسَناِن.

رِد. َّDُصندوُ‚ ال

تنEيnُ الفواكِه والُخCرَوات.
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راعِة إعداُد حمالِت التَّرشيِد الّوطنيِة بهدِف رفِع الوعي  ِمن إسهاماِت و“ارِة البي¾ِة والمياِه والزِّ
افِة  اôجتماعيِّ حوَل أهميِة المحافEِة على المياِه في þِلِّ ما ُتعاِنيُه المملكُة ِمن وقوِعَها ِفي ِنDاِ‚ المناطِق الجَّ
حيحِة للمياِه واألمDاِر، من خالِل تنEيِم َمعرٍ÷ دائٍم للتوعيِة والتَّرشيِد ومعرٍ÷ لمبيعاِت أدواِت التَّرشيد،  والشَّ

ومعرٍ÷ متنقٍل للمشاركِة في المناسباِت الوطنيِة واإلقليميِة والعالمية.
سِميِّ خوُل عَلى الَموقِع الرَّ وللحصوِل على المزيِد من المعلوماِت حوِل هذه الجهود ُيمكنpَ الدُّ

ابِط اüتي: للو“ارِة على الرَّ


ِصْل بيَن األداِة ومكاِن تركيِبَها ِفي الَجدوِل اüِتي:

مكان تركيبهااألداة

ِة عَبر التَّرشيد واستخداِم نحقُق استدامًة بي¾يًة: »سنعمُل على اôست¦ماِراألم¦ِل ل¦رواِتَنا الَمائيَّ
المياِه المعالجِة والمتجددِة «. 

َد  تفقُّ  pَواِلدي من  واطلْب  الماِء،  استهالِك  بترشيِد  الرƒيِة  تحقيِق  في   pَلوطِن عوًنا  ُكْن 
ه النَّصيحَة دائًما ِلمن  ِة، ووجِّ تمديداِت الماِء والخزاِن والمسارعِة بSصالِح التَّسرباِت المنزليَّ

žفَل عن هذه ال¦َّروِة الَغاليِة، وأْخQَD في استعَماِلَها.
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øا َماَ–ا سيحدÀُ إْن أهدرَنا الَماَء يومّيً

إَ–ا أردَت أْن تعرَف النتيجَة فتابِع ا(Dواِت اüتية:
.ôًه ُمربع5 شرًقا ≠ ُثمَّ ُمربًعا َشما   ا&َّ

.ôًرًبا ≠ ُثمَّ ُمربع5 شماž ِه ثالثة مربعاٍت   ثمَّ ا&َّ
ِه ُمربع5 شرًقا ≠ ُثمَّ ُمربًعا َجنوًبا.   ُثمَّ ا&َّ
.ôًِه ُمربًعا َشرًقا ≠ ُثمَّ ُمربًعا شما   ُثمَّ ا&َّ

∫Éª°T

ÜƒæL

¥ô°TÜôZ

البداية
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الحلالمشكلة

وِر اüتية: اقترْح أكبَر قدٍر ُممكٍن ِمن الُحلوِل ِلمعالَجِة ُمشكلِة اإلسراِف في الَماِء بالصُّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ثانيًا: طرائُق ترشيِد استهالِك الماِء خارÃَ المنِزل

هْل تْعَلم
أنَّ رقَم هاتnِ طوار∆

المملكِة  ف??ي  ال??م??ي??اِه 
ُم  وُت??ق??دِّ  )٩≤٩( ه??و 
 Ïمجموعة خ??الل??ه  ِم??ن 
الخدماِت  من   Ïكبيرة
مجاِل  في  ??ِة  ??روريَّ َّC??ال
إص?????????الح األع?????D?????ال 
من  الك¦ير  وž??ي??ره??ا 

.Èالخدماِت اأُلخر
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Ïكاتب( pَفي المجموعِة باختياِر المهمِة الُمناسبِة َل pَتعاوْن مع “مالِئ
(  لتنفيِذ اüتي: Ïقائد ≠ Xِللوق Ïللمهاِم ≠ مدير ÏمEمن ≠ Ï∆قار ≠

ِور اüتيِة في المربَّعاِت الُمقاِبلِة، ُثمَّ َجمُع أحرِف كتابُة أسماِء الصُّ
،Zلِة حسَب تسلسِل األرقاِم، وإكماِل شعاِر البرنام المربَّعاِت الُمEلَّ

øَعار هْل تعرُف إôَم َيرمُز هذا الشِّ
َعاِر وتعليِقه ِفي ِفناِء الَمدرَسِة. ورِة الُمناسبِة للشِّ إ}افُة الصُّ

أ

ب

...........................................................الَحياُة في 
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مفتوًحا  نبوَر  الصُّ  Xفرأْي المدرسِة،  في  المياِه  دورَة   Xدخل
لهَذا  بِع  َّDبال  XلمQت ف??ائ??دٍة،  دوَن  ِب??غ??زارٍة  منه  ينزُل  وال??م??اُء 

الَمنEِر. 
م  ِّEبالُمن ُمستعيًنا  الُمشكلِة  هذه  لمعالجِة   pَاقتراَحاِت ن  دوِّ

التخDيDيِّ اüتي:

الَحلِّ ُخDواُت الَحلِّ الُمشِكلُة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٢10




   


www.ien.edu.sa

∫vعالð ‰(١).�ا




· 
·  

وِ¡ ِمMَها∫ َّCلل Îعد¹دة Îôكاýأ Êِسا½ùتخدُم اÝا •

.pَل–َ ْ̀ َما أ¼LيWُ الكهُرÐاِ¡ فw َحياMَðِاø و}=

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

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

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

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

(١) سورة األعراف: ٣١.

 pá``ª«¶©dG  ˆG  pº``©f  ø``e  oAÉ``Hô¡µdG
 râëÑ°UCG ≈sàM É``æ«∏Y É¡H søàeG »``à sdG
 t∫OCG ¢``ù«dh ,É`` næ pJÉ«M päÉ«``°SÉ°SCG ø``e
»a É næd ôaƒoJ É``¡ sfCG ø pe É`` n¡ pà«ªgCG ≈``∏Y
 rπ``H A»``°T uπc »``a ná``MG sôdG É næ pà``°û«©e
 ’h É``¡H ™àªà``°ùæ∏a , m¿Éµ``e uπc »``ah
 mIóMGh má``°ùª∏H ¬ oØ£≤f É``e s¿CG ≈``°ùæf
 s¿CG rôcòàædh , mIô``«Ñc mOƒ¡L oIôªK ƒ``g
 ˆG pôµ``°ûH o¿ƒµj á``ª© uædG √ò``g nΩGhO
 É¡«∏Y pá``¶aÉëªdÉH n∂ pdPh -≈``dÉ©J-
 pêÉàfEG ≈dEG É nf oOÓH ≈ n©``°ù nJh .É n¡ pàfÉ« p°Uh
 nôÑY pAÉ`` nHô¡µdG ø``e má``ªî°V mäÉ``«ªc
 páØ«¶sædG á s«``°ùª s°ûdG pábÉ s£dG ṕ hô``°ûe
 nô``ÑcCG ní``Ñ°üàd ,2030 ΩÉ``Y p∫ƒ``∏ëH

.ºdÉ n©dG » pa á s«°ùª s°ûdG pábÉ£∏d mèàæe
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.pَا¡¨ ِ�ْف َ–لÐهُر� öÐ الحياَة qِ ðخيَّ

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

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

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


 v??َعَل œُع??وðَ w??ِد الَِّت??zواHَال s??م Ìœا�ت??ْب أ�ب??َر ع??د pَ??وَعِتL−م??ع م Êِع??او Ðالتَّ
 v??َعَل اعرْ}َه??ا  Łُ??مَّ  الكهُرÐ??اِ¡.   „ِöته??Ýا ðرý??يِد   s??ِم والLُ−تL??ِع   œِاألف??را

الLُعل=م.
..................................................................................................

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

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

.Wَد اَ)اَجMاِ¡ عÐالكهُر sِم Ìs2ُك Ìدر� =q�تخداُم أÝا 

∫vإِل Í =œR¹ُ اc¼َاِ¡ وÐاِت الكهُر اzدِة علv َمحطَّ َّeاِ‰ الLيُف األحHخð .±
 .œترِ�5َ ُجُدA* =wzاÐاِر الكهُر يَّ ياِر.     «. ُو�وِ‰ التَّ        أ. عدِم ا½IطاŸِ التَّ

≥. اÐôتعاœُ َعs اÝùَرا·.
≤. التIَِّليqُ ِمðَ sكلWِH َفاðورِة الكهُرÐَا¡.

ترشيُد الكهُرباء:

الهدُف ِمن التَّرِشيد:
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اô�تصاœُ فw اÝتهöِ„ الكهرÐاِ¡ œليqُ وْعw الLُواMِÞيsَ واْ¼تLاِمِهم.

∫‰eِM*ا qُاخœ ∫Îôلقد وعدت أسرتي بعمرة إ–ا قاموا بترشيد أو
.nاستهالكهم للكهرباء وتقليل الفاتورة خالل الصي nستغني عن ا*جفQن سüا

الكهربائي في &فيn ا*البس 
وسQستفيد من الشمس، فهي مصدر 

طاقة مجاني.

كما أنني سQستخدم األفران التي 
تعمل بالغا“ بدôً من األفران 

الكهربائية.
ومع حبي *شاهدة التلفا“ ولعب األلعاب اإللكترونية 

 ô ك¦يًرا... وصرنا جميًعا pمن –ل Xأنني قلل ôإ
نتابع إô بعض البرامZ ا*فيدة.

كما أنني أقوم بدور ا*شرف على 
إžال‚ األجهزة الكهربائية بعد 

اôنتهاء منها.

وفي النهار ô نستخدم 
ا*صابي`، وإ/ا نستخدمها في 

الليل فقط.

ومهمتي في ا*نزل أن أقوم بSطفاء جميع ا*صابي` 
التي ô يستفاد منها وعندما نخرÃ من الغرف.

ولقد وّفر أفراد أسرتي مبلًغا كبيًرا 
باتباŸ أساليب الترشيد في استخدام 

الكهرباء.

وهذا ا*بلm استفدنا منه في أمر 
¬خر... وهو أداء العمرة.

طرائُق ترشيِد الكهُرباء:
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روة: وقXُ الذَّ

اÝتخلhِ اùجرا¡اِت الَّتw اðَّخcَ¼ا أفراœُ األÝرِة للتَّوفيِر فw َفاðورِة الكهُرÐا¡. ا
................................................................................................................................

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

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

................................................................................. ∫W ا للIصَّ ÎبÝاMا ُمÎ½واMْع ع{ ب
ø¡اÐالكهُر „ِöتهÝم−اِ‰ ا wرُة فÝاأل Ác¼َ ِسبْتها�َ wالَّت WُيÐ¹−اùا Zُzتا َّMما ال 

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

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

 Wِاع الو�Xُ الœe¹َ Ícَّاœُ فيه اÝتعLاُ‰ الكهُرÐاِ¡ وخا�ÎW َما Ðيsَ السَّ
 . Î¡مسا Wِالَخامَس Wِاع ا والسَّ Îهرþ الواِحدِة


 Wَ¹مَّ اُ–�ِر الغاŁُ ¨pَيتÐَ wا¡ فÐالكهُرÐ qُLعð wِة الَّتeاَ¡ األجهL??Ýا�تْب أ

Wَ اÝôتغMاِ¡ َعMَها. مs اÝتخداِمَها وإمكا½يَّ

اÝتخداماð?هاÝم ال−هاز
اÝôتغMا¡ عMه

ô Ø عم½

 Wِاع الو�Xُ الœe¹َ Ícَّاœُ فيه اÝتعLاُ‰ الكهُرÐاِ¡ وخا�ÎW َما Ðيsَ السَّ
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¨ ُّwzاÐاُر الكهر لIد ا½Iطَع التيَّ
.wÐِياŁ qَسž تطيُعÝأ ôو

Êْتطيُع أÝأ ô وأ½ا.wِسÐِöم Íَأ�و

w??Ýِروœ أÝ??تc�ُر  �ي??ف 
°øwðِوأ�تُب واجَبا

wوَم ف َّMال  wMMُكL¹ ô

. ¼cا الَ−و= الحار=

øاِر الكهُرباِئي يَّ È إِلى انِقDاŸِ التَّ بُب الَِّذي أدَّ ِفي رأيpَ ما السَّ • 
.......................................................................................................................

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

ønلم¦ِل َهذا الَموِق ÷ ما الواِجُب َعليَنا َعمُله حتَّى ôَ َنتعرَّ •
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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ُبني

 sِم الكهُرÐاِ¡   „ِöتهÝا  qِليIð  wف  pَُتL¼ُمسا
روِة  َّcال  Xِ�اِ¡ وMŁأ  wِد ف الَ−ي=  jِالتَّخطي  ‰ِöخ
.Wالِخْدَم Wِ ِمµ≠±® s© مسا¡L{  ÎاÝô ÏÊتLرار¹َّ


 „ِöتهÝôورِة اðفا iِHخ wسا¼ُم ِفðُ wيِر الَّتÐالتَّدا WِعرفLل pَيÐQÐ sْتعÝا

.sْسَكLَاِ¡ الMÐِ َدMع =wzِاÐالكهُر
..................................................................................................

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

 „ِöتهÝôورِة اðفا iِHخ wسا¼ُم ِفðُ wيِر الَّتÐالتَّدا WِعرفLل pَيÐQÐ sْتعÝا

 qِ??¹عدð w??ا ف Îورœ v??MْبLَال jِ??لتخطي َّÊإ 
 „ِöته??Ýا qِليIð wال œرجWِ الحرارِة وÐالتَّ

الكهُرÐا¡.

 qِ??¹عدð w??ا ف Îورœ v??MْبLَال jِ??لتخطي َّÊإ 
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 Ý??اعWُ األرِ÷ ¼??w ح??دÏÀ عالM??Ý yw??LوyÍ ¹ت??مُّ خöل??ه Að??−يُع األف??راœِ والL−تLع??اِت عل??v إHÞ??اِ¡ 
π∫≥∞ v?? ??اعW ∞≤∫∏ حتَّ ??Wِ م??دة Ý??اعÌW واح??دةÌ م??s السَّ رور¹َّ َّCي??ِر الž Wِ?? األ}??واِ¡ واألجه??eِة اùلكترو½يَّ

 wا¡ ورفع الوع??Ðالكهر „öته??Ýيد ا??ýرð ·هدÐ p??هر م??ار”¨ و–ل??ý w??ف w??حلLال W??الدول X??و�يð w??ف
.wاخMLخط??ر التغير الÐ

 Ý??اعWُ األرِ÷ ¼??w ح??دÏÀ عالM??Ý yw??LوyÍ ¹ت??مُّ خöل??ه Að??−يُع األف??راœِ والL−تLع??اِت عل??v إHÞ??اِ¡ 

∫‰eِM*ا Ãُا∫ خار Îا½يŁ
 wف ª ÌÊمكا =q� w??يُد ف??ýالتَّر wبغM¹ qْ??Ð j??Iف ‰ِe??M*ا v??اِ¡ عل??Ðالكهر „ِöته??Ýيُد ا??ýرð تص??ُرI¹ ô

 .aإل ...Ÿِار َّAِع والMوا*َكتِب وا*َص vَّوا*ُصل WِÝا*در

 Ãِرِ” وخرو ِف الراÐِع¨ ¹ُحبُّ مدرÝَتُه و¹حرُ’ َعليها¨ َفتراÐ Áُعد ا½تهاِ¡ الدَّ إ¹اÞ œُالبÏ فw الصَّ
 WِÝمد¹ُر ا*در Áُا اختاَرcَا¨ وله ّÎاِت ¹وميHا¡ِة وا*كي{ùا ِ̀ ِف I¹وُم öžSÐِ‚ مHاðي زمzِöه مs الصَّ
جLيِع  أماَم   WِÝا*در مد¹ُر  َمُه  �رَّ و�د  للكهرÐا¡©  د  =ýا*ُر ®الطالِب  ÐَلIِب  ليHوز   ÁوLوُمعل
Lَُه جاezَة ¼cا الَعام¨ وحYَّ زمÁُ¡ö َعلv اô�ِتداِ¡ Ðه فw اُ;افWِE َعلv الكهُرÐا¡. الطöِ«¨ وÝلَّ
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.pَِتÝَمدر wاِ¡ فÐالكهُر „ِöتهÝيِد اýلتر ÎWفّعال oَzراÞ Õْا�تر
......................................................................................................................



© yÍارCح Ï„لوÝو ÏwMÞو Ïومطلب ÏwM¹œ Ïواجب =wzاÐالكهُر „ِöتهÝôا wيُد فýالتَّر®
فw }وِ¡ العبارِة الساWِIÐ ا�تْب ÀَöŁ عباراتÌ إرýاÌWَّ¹œ لترýيِد اÝتهöِ„ الكهرÐاِ¡¨ Łُمَّ

 .pَ =H�َ wَها ِفI=َعل



ا لترýيِد اÝتهöِ„ الكهُرÐاِ¡¨  Îعارýِ م =L� ¨WِوعL−Lال wف pَzِöمع زم ÊِالتَّعاوÐ
.pَِتÝاِ¡ مدرMِف wُه فI=مَّ َعلŁُ

 ð ôس??تخدْم ال−ه??اَز الكهرÐاw??zَِّ وُ¼??و ُمبل??Ïq أو ÐالIُ??رِ« ِمs الLَا¡. ð ôس??تخدْم ال−ه??اَز الكهرÐاw??zَِّ وُ¼??و ُمبل??Ïq أو ÐالIُ??رِ« ِمs الLَا¡.
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        تDبيقات عامة
žيِر   العبارِة  أماَم   )×( وعالمَة  حيحِة،  الصَّ العبارِة  أماَم   ) ( عالمَة  }ْع 

:QDَ)ا ِ̀ حيحِة، مِع تصحي الصَّ


حَمة. عاُء للواِلَدين با*غفرِة والرَّ الدُّ
.......................................................................

وِت على األŒِ الكبير.  رفُع الصَّ
.......................................................................

وِب ِفي َصندوِ‚ َطرِد ا*ِرَحا÷. ُّDو}ُع ال
.......................................................................

žسُل ا*نِزِل با*اِء اَ'اِري يومًيا.
.......................................................................

ان. ِة ِعنَد ِملِء ا(زَّ ائرِة الكهُربائيَّ استخداُم جهاِ“ أتوَماِتيp إلقفاِل الدَّ
.......................................................................

nِ مفتوًحا دوَن حاَجٍة يزيُد ِمن استهالِك الَكهُرباء. ترُك ا*كيِّ
.......................................................................

ُل من استهالِك الكهُرباء.  اِن طواَل العاِم يقلِّ َخّ تشغيُل السَّ
.......................................................................

ا

ب



د







ِ�ضع عالمَة ) ( أماَم العبارِة الصحيحِة، وعالمَة ) ×( أماَم العبارِة غ
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اكتْب بطاقَة توعيٍة عن ترشيِد استهالِك املاِء إسهاًما ِمنَك يف تحقيِق رؤيِة اململكِة 

2030 لتحقيِق استدامِة املوارِد املائيَِّة، واعرْضَها يِف لَوحِة إعالناِت املدرسِة. ُيكنَك 

ُمشاهدُة األفالِم الَوثائقيَّة َعَل الرَّابِط اآليت:

 أجْب َعن َما َيأيِت:2

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

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

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

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

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

............................................................................
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:وِرت5  ُثمَّ قارْن بينُهَما انEْر إلى الصُّ

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

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

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

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

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

............................................................................
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ن الكلماِت، ُثمَّ اكتْب الجملَة:  اصDد األسماَك وكوِّ

................................................. ∫WلL'ا................................................. ∫WلL'ا
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حيحَة مْن بيِن اإلجاباِت المتعددِة: حّدِد اإلجابَة الصَّ 

ا

ب



د

ة ِمن: اقِة الكهرباِئيَّ َّDستخداِم الô روِة وقXُ الذَّ
اَعِة ١٠ صباًحا ≠ ≤ مساًء. السَّ

اَعِة ١ þهًرا ≠ µ مساًء. السَّ

اَعِة µ مساًء ≠ ٩ مساًء. السَّ

اَعِة ∂ صباًحا ≠ ١٢ þهًرا. السَّ

ا

ب



د

ُة األك¦ُر استهالًكا للكهُرباِء هي:  األجهرُة الكهربائيَّ
ا*روحُة.

التِّلفاُ“.

ا*ِصَباُح.

. الُفرُن الكهرَبائيُّ
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ن كلَّ ن جملًة مفيدًة من الكلماِت المبع¦رِة في كلِّ صnٍ، ُثمَّ دوِّ كوِّ
ورة الُمناسبِة َلَها: جملٍة تحXَ الصُّ



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

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

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

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

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

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

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









ةيقرأالنَّهارباإل}اءةأحمد بيعيَّ َّDف?يال

عند عدمnا)اجة إليهاقفلاإل}اءةوالتكيي

نتهاء منهااأللعابعدمبعدقفلاإللكترونيةôا

خانحالةف?ي الكهرباءعنفصلالسَّ

عدماستخدامه
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ورة بَما يفيُد في ترشيِد استهالِك الكهُرَباء:   َعلْق على َهذه الصُّ

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................
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  صْل كلَّ عبارٍة بنصِفَها اüخِر فيَما يQِتي:

.Wحرارِة الُغرف Wِرجœ ŸِاHðِع ارM*

¹e¹ُد مs اÝتهöِ„ الكهُرÐَا¡.

„ِöتهÝا s¹ُد مe¹ا و Îر¹عÝ qُتعطð
الكُهرÐَا¡.

Wَحاَج Êَوœ ا ÎتوحHرُ„ ا*كي=ِف مð

تاzَر ُأžلoُ الباَ« والMوافcَ وُأÝدُ‰ السَّ

ا ¹−عُلَها ÎتوحHم Wِجö¦اِ« الÐ „ُرð



٢٢٦

مهاراتي في 
الحياة

 ، مِّ تِي مِنَ الصُّ مِيالَ ئِي/ زَ الَ مَ عَ زُ لَ مَ تَواصَ تَّى أَ ؛ حَ فٍ غَ ةِ بِشَ ارَ ةَ اإلشَ غَ مُ لُ لَّ تَعَ         أَ
الِيَةٍ. اءةٍ عَ فَ ا بِكَ انِهَ ى إتْقَ لَ هِ- عَ ادِر- بِتَوفِيقِ اللّ نَا قَ أَ وَ

        المصدر: الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية (٢٠١٨). قاموس لغة اإلشارة السعودية، ط١.


