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تقدمي
ت�سعى �لعديد من �لهيئات و �ملوؤ�س�سات �حلكومية منها و غري �حلكومية �إىل متكني �لن�ساء يف كثري من �ملجتمعات يف �لعامل 
��جمع من خالل توفري حزمة من �خلدمات و �لرب�مج �لتي تتعامل مع �حتياجات �لن�ساء من معارف ومهار�ت يف �ملر�حل 

�لعمرية �ملختلفة .
لوحدة  �لتابع  �لريف  يف  �لفتاة  تعليم  برنامج  خالل  من  للتنمية  �الجتماعي  �ل�سندوق  ي�سعى  �لعاملي  �الإطار  هذ�  يف  و 
�لتعليم �إىل تقدمي دليل مب�سط لتعليم �ملهار�ت �حلياتية للمر��ة �لريفية  مبا يتيح لها �كت�ساب �ملهار�ت �ال��سا�سية و�لالزمة 

لتح�سني منط �حلياة. 
��تاحت  متباينة  طبيعة  ذ�ت  جمتمعات  يف  تنفيذه  مت  ميد�ين  لبحث  مو�سوعية  كنتيجة  �لدليل  مو�سوعات  جاءت  وقد 

للباحثني �لوقوف على �الحتياجات �لرئي�سية للمر��ة يف �لريف.
وينق�سم �لدليل �إىل ثالثة ��جز�ء رئي�سية : 

�جلزء �ال�ول و يتناول �ملهار�ت �ل�سخ�سية 
�جلزء �لثاين و يتناول مهار�ت �لتثقيف �ل�سحي و �لبيئي

�جلزء �لثالث و يتناول �ملهار�ت �القت�سادية و �ل�سناعات �ملنزلية  

�لهدف من �لدليل

مقدمة : 
كما �سبقت �الإ�سارة �إىل ��ن هذ� �لدليل قد مت تطويره لريد على �الحتياجات �ملعرفــــية

و�ملهارية �لتي ��فردتها نتائج �لدر��سة �مليد�نية و عليه فا�ن �مل�ستهدف �لنهائي من هذ� �لدليل هن �لن�ساء و�لفتيات بالعزل 
و �لقرى و �ملجتمعات �لنائية �إال ��نه يلزم �لتنويه �إىل ��ن �الآلية �لتي تتيح تطبيق هذ� �لدليل تعتمد باال��سا�س على تو�فر 
�ملجتمعي  مما  �مل�ستوى  �لدليل على  تنفيذ  قادرة على    ) ��و مي�سر�ت  ��و مثقفات جمتمعيات  ر�ئد�ت   ( كو�در جمتمعيـة 
ي�ستلزم نقل مهار�ت �لتدريب على �لدليل �إىل ��ست�ساريات  حمليات ومنهن �إىل �ملي�سر�ت �ملجتمعيات �الآتي �سوف تقمن 

بتقدمي �لتدريب على م�ستوى �ملجتمعات �ملحلية .
  

 �لهدف �لعام :

 توفري �ملعرفة و �ملهار�ت �حلياتية ب�سكل قابل للتطبيق لدى �لن�ساء و�لفتيات يف �ملجتمعات �لريفية �لنائية و�ملحرومة.

�ال�هد�ف �خلا�سة: 

	 توفري دليل تدريبي حول �ملعارف و �ملهار�ت �حلياتية للمر��ة �لريفية يف �ملجتمعات �لنائية و�ملحرومة .
	 ت�سميم و�إنتاج حقيبة تدريبية بها جمموعة من �ملو�د �لتدريبية �لب�سيطة �سهلة �لتنفيذ. 

	 كادر من �ال�ست�ساريات �ملحليات لديهن �لقدرة على نقل �ملعارف و �ملهار�ت  �لو�ردة بالدليل للكو�در �ملجتمعية و لديهن 
�لقدرة على �إنتاج �ملو�د �لتدريبية . 

ملن هذ� �لدليل ؟                  
لقد مت ت�سميم هذ� �لدليل حتى يتيح للمدربني �ملحليني تناول مو�سوعاته و تقدميها ب�سكل مب�سط يتيح نقل �ملعلومات 
و�لتمكني من �ملهار�ت للن�ساء و�لفتيات �لريفيات . و لذلك يعترب هذ� �لدليل برغم ��نه يتناول مو�سوعات خا�سة باملر��ة يف 
�لريف �إال ��ن �ملنوط بهذ� �لدليل هن �ملي�سر�ت  و �ملدربات �ملحليات �آالئي �سوف يعملن على نقل �ملعلومات و �ملهار�ت للن�ساء 

و�لفتيات يف جمتمعاتهن .
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�سيقدم برنامج تعليم �لفتيات يف �لريف تدريباً على �ملهار�ت �ال��سا�سية �لالزمة لتقدمي �لدليل ) مهار�ت �لعر�س و�لتقدمي 
وكيفية ت�سميم جل�سة تدريبية و مو�د تدريبية ( 

وتدريب تف�سيلي يتناول مو�سوعات �لدليل ذ�تها .

معايري �ملدربني �ملر�سحني للتدريب : 
                                                               

. • كو�در جمتمعية م�ستقرة يف �ملجتمع	
• – �لعمل	 – حمو �ال�مية  – �لتدري�س   لديهم خربة �سابقة يف نقل �ملعارف و�ملهار�ت )خربة �سابقة يف �لتدريب 

يف بر�مج توعية خمتلفة مع بر�مج �لتنمية ( .
. • يف�سل ��ن يكن ممن قد تلقني تدريب مدربني	

مبادئ ���سا�سية لتقدمي �لدليل 

�إىل  �ستق�سم  �لدليل  مو�سوعات  ��ن  فربغم  �لنظامية  �لطبيعة  ذ�ت  �لدر��سية  �ملناهج  عن  �لتدريبي  �لدليل  هذ�  يختلف 
قطاعات عري�سة مثل �ل�سحة و �لبيئة و �ملهار�ت �ل�سخ�سية و كذلك �سوف ير�عى �لدليل �لتدرج يف �سعوبة �ملو�سوعات �إال 
�نه يلزم �لقول �إن �سر جناح �لدليل يكمن يف ��ستخد�م �لطريقة �لتدريبية �ملالئمة لكل جمتمع و ��ن �لفي�سل يف �النتقال 
من مو�سوع الآخر لي�س هو �الإطار �لزمني و لكن هو مدى متكن �مل�ساركات من �كت�ساب �ملهارة و �ملعلومة و �لتمكن منها .

و جدير بالذكر �لرتكيز على طبيعة �لفئة �مل�ستهدفة من �لدليل و هن ن�ساء �ملجتمع �لريفي  يف �لعزل �ال�مر �لذي يدعو 
�إىل ��ستخد�م منهجية تعليم �لكبار ) �ال�ميني ( و جعل �لتدريب هو عملية دينامية متو��سلة حترتم خرب�ت �مل�ساركات 

وتتفاعل معها كذلك جعله برنامج قابل للتحديث و�الإ�سافة �مل�ستمرة عو�ساً عن ���ساليب �لتلقني و�حل�سو �جلامدة.
�إن تقدير �ملمار�سات �اليجابية للم�ساركات و �عتبارها منوذج ناجح من �لبيئة ميكن �إعادة تطبيقه يف �ملجتمعات �ال�خرى 

��مر ���سا�سي يف عملية �لتعلم �مل�ستمر �لتي �سوف يتيحها �لتدريب .
ولعله من �ل�سروري ��ن نلفت �لنظر �إىل مدخل �النحر�ف �اليجابي يف �لعمل �لتنموي و �لذي يتيح فر�سة �لتعلم من 

خربة �ملجتمع يف حل م�سكالته من خالل ما لديه من مو�رد .

خطوط �إر�سادية للمدربة/ �ملي�سرة

 • خلق �ملناخ �اليجابي  ��ثناء �لتدريب :  و �ملق�سود هو ��ن ت�سعى �ملدربة/ �ملي�سرة �إىل �إيجاد جو من �ال�لفة و�حلرية	
لكافة �مل�ساركات بحيث ت�سمن م�ساركة فعالة من كافة �مل�ساركات و من �ل�سروري ��ن تلجا� �ملدربة/ �ملي�سرة �إىل 

متارين �إذ�بة �جلليد بني �ملجموعة و ك�سر �لنمطية و�لتحفظ و �إر�ساء قيمة �حرت�م ر��ى �الآخر .
 • �لبناء على خرب�ت �مل�ساركات : �إن �لتدريب �لفعال هو �لذي يا�خذ يف �العتبار تو�فر جمموعة  من �خلرب�ت لدى	
�مل�ساركني و �لتي�سري �لناجح يبد�� د�ئما بالتعرف على مدى تو�فر هذه �خلرب�ت قبل �لتقدم يف �إعطاء �ملو�سوع 

�لتدريبي 
 • �إ�سرت�تيجية �لت�سجيع : على �ملدربة/ �ملي�سرة ت�سجيع �مل�ساركات على �مل�ساركة من خالل تقدير مبد�� ��ن �جلميع	
لديهم خرب�ت خمتلفة و غنية �كت�سبوها من �حلياة و ��ن على �مل�ساركات م�سئولية يف �إبد�ء ر��يهن لتطوير هذ� 

�لدليل حتى ي�سبح ��كرث فاعلية للمجموعات �لالحقة .
على �ملدربة/ �ملي�سرة ��ي�ساًً ت�سجيع �الآر�ء �ل�سليمة باالإ�سغاء �جليد و هز �لر���س باملو�فقة و �لتعليق على ر��ى �مل�ساركة 
بالقول ) متاما كما قالت فالنة .....( و من �ل�سروري ��ي�ساً ت�سويب �ملعلومة يف حال قدمت �إحدى �مل�ساركات ر��يها 
ب�سكل يوؤثر على ��هد�ف �جلل�سة �سلبياً , على ��ن يكون �لت�سويب يف لهجة غري هجومية و يتيح �ملناق�سة للتا�كد من 

ثبوت �ملعلومة �ل�سحيحة.
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•�إ�سرت�تيجية �لتمكني من �ملهارة :  حيث ��ن هذ� �لدليل يهدف �إىل �إك�ساب �مل�ساركات �ملهار�ت �حلياتية فهو ي�سعى  	
يف �ملقام �ال�ول �إىل �لتمكني �ملهاري مما يقت�سى ��ن يتاح لكل م�ساركة �ملمار�سة و �لت�سويب �إىل حد �لتمكني و هو 

ما يقت�سي من �ملدربة/�ملي�سرة  ��ن تتحقق من �إتاحة �لفر�سة لكل و�حدة من �مل�ساركات من تطبيق �ملهارة 
�لتدريبية  �لطرق  تنوع  هو  �لتدريب  هذ�  يف  �لنجاح  عو�مل  ��هم  ��حد   : �مل�ستخدمة  �لتدريبية  �لطرق  •تنوع  	
��دو�ر   �مل�ستخدمة  من حما�سر�ت ق�سرية �إىل در��سات حالة �إىل جمموعات نقا�س �إىل ع�سف ذهني �إىل لعب 
على  وكذلك  تدريبية  جل�سة  كل  مو�سوع  على  بناء  يتحدد  �سوف  �لتدريبية  �لطريقة  �ختيار  يف  و�لفي�سل 

خ�سائ�س �مل�ساركات ) ��ميات – متعلمات – ح�سر – ريف ....( .
�ملدربة/�ملي�سرة  يف نهاية كل جل�سة بالتحقق من و�سول �ملحتوى  • �لتحقق من و�سول �ملحتوى �لتدريبي  : تلتزم 	
�لتدريبي لكافة �مل�ساركات من خالل ع�سف ذهني مع �مل�ساركات حول ��هم عنا�سر �لتدريب وخا�سة فيما يتعلق 

باجلانب �ملهاري .
•��ستخد�م لغة �سديقة للمجتمع : تا�خذ بعني �العتبار �لبعد �لثقايف و�الجتماعي للفئات �مل�ستهدفة . 	

•يقدم �لدليل مو�سوعاته يف �سورة �حلقيبة �ملتكاملة ) خطة �لدر�س + �ملادة �لتدريبية + دليل �مل�سارك + دفرت  	
�ملادة  عن  تختلف  �لدليل  هذ�  يف  �مل�ستخدمة  �لتدريبية  �ملادة  ��ن  على  ننوه  ��ن  �ل�سروري  ومن   ,  ) �لر�سومات 
�لتدريبية �لتي �سوف تنتجها �ملدربات �ملحليات بنهاية �لدورة �لتدريبية بحيث تكون �ملادة �لتدريبية تتفق ��كرث 
مع �إمكانات و طبيعة �ملجتمعات �مل�ستهدفة ) مادة تدريبية م�سورة (, ال حتتاج �إىل تكنولوجيا متطورة لعر�سها 
��و �ال�وفر هيد بروجيكتور , تعتمد على �لتعلم بامل�ساهدة عو�ساً عن �لتعلم  مثل �لد�تا �سو و ��جهزة �حلا�سب 

بالقر�ءة ,....( .
مقدمة  يف  ���سئلة  طرح  خالل  من  ويتم  �مل�ساركات  مهار�ت  و  معارف  لتقييم  جزء  �لدليل  يت�سمن   : •�لتقييم  	
مدى  لتحديد  �جلل�سة  نهاية  يف  ��خرى  و  �جلل�سة  مو�سوع  حول  �مل�ساركات  معارف  تقي�س  �لتدريبية  �جلل�سة 
فردى ب�سكل  �مل�ساركات  تقييم  حول  تقرير  تقدمي  ��ي�ساً  �ملدربة/�ملي�سرة  على  �جلل�سة.   من  ��ستفادتهن 

 

يتناول: مدى �مل�ساركة – مدى �لتقدم يف �ملعرفة و �ملهارة - �لقدرة على �إبد�ء �لر��ي يف �ملجموعات و�سوف  يتيح 
�لتقييم م�ساحة لتطوير �لدليل من خالل �إفاد�ت �مل�ساركات.
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تقدير �لذ�ت )1 (
 ��هد�ف �جلل�سة :-

��ن تدرك كل �سيدة منهن ��همية �لدور �لذي تقوم به يف حياة ���سرتها . 1 .
�لتوعية با�ن �ملجتمع ال يقدر عمل �ملر��ة �ال��سرى . 2 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

زمن �جلل�سة:  �ساعتان و ن�سف ) 150 دقيقة (
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية ) 5 دقائق(

تقر�� �ملي�سرة على م�سامع �ل�سيد�ت �حلو�ر �لتايل ب�سوت و��سح و لهجة مفهومة 
حو�ر بني �سيخ �لقرية و �ل�سيد ح�سني 

) م�سهد متثيلي بني �ملي�سرة و �حد �مل�ساركات ( ) 15 دقيقة (

•در��سة �حلالة. 	
•�حلو�ر و�ملناق�سة . 	

��نا فالح . •�سا�ل �سيخ �لقرية �ل�سيد ح�سني ما هو عملك ؟    	

��نعم �هلل علي بخم�سة ��والد و بنتني .  •كم عدد ��والدك ؟                                          	

�إنها ال تعمل �إنها تبقى بالبيت . •و زوجتك ماإذ� تعمل ؟                                   	

•كيف تق�سى وقتها ؟ 	

•ت�سحو زوجتي مع �سالة �لفجر حتلب �لبقرة و تطعمها ثم جتلب �ملاء من �لربكة �لتي تبعد عن �ملنزل ��ربعة  	

كيلو مرت ثم تخبز و حت�سر �لفطور . و بعدها توقظ �ال�والد و تغ�سلهم وتفطرهم و تهيئهم للذهاب �إىل �ملدر�سة 
بعد ذلك تنظف �ملنزل و تغ�سل �ملالب�س . 

•تطعم �لبقرة و �لغنم ) تلقم ( . 	

•ثم تعد طعام �لغد�ء لال�والد . 	

•هل تعود ��نت للمنزل يف موعد �لغد�ء ؟  	

•ال ��نا ��ف�سل ��ن �بقي باحلقل و هي حت�سر يل طعام �لغد�ء �إىل هنا و حت�سر �لبقرة و �لغنم معها �إىل �حلقل ��ي�ساً  	

.
•كم يبعد �حلقل عن �ملنزل ؟ 	

•حو�يل ثالثة كيلو مرت ثم تبقى زوجتي  يف �حلقل ت�ساعد يف بع�س ��عمال �لزر�عة .  	

•و ��نت ماإذ� تفعل ؟ 	

•�ذهب �إىل �لقرية ال�ناق�س بع�س �ال�حو�ل مع ���سدقائي و نخزن �لقات و بعد ذلك ��رجع �إىل �لبيت لتناول طعام  	

�لع�ساء �لذي ح�سرته يل زوجتي .
•بعد �لع�ساء هل تنام زوجتك ؟ 	

•ال ��نا ��نام ��ما هي فتقوم ببع�س �ال�عمال باملنزل حتى �ساعة متا�خرة من �لليل بعد ��ن ينام �جلميع تنام هي . 	

•��مل تقل ��ن زوجتك ال تعمل ! 	

•نعم �إنها ال تعمل هي تبقى بالبيت . 	
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بعد �ال�ستماع �إىل �حلو�ر �ل�سابق ��ديري نقا�سا حول م�سمونه ) 30 دقيقة (
ما �ملغزى من هذ� �حلو�ر ؟ 1 .

هل ت�سبه حياة زوجة �ل�سيد ح�سني حياة ��حد تعرفينه ؟ 2 .
�سفي لنا يوما يف حياتك مو�سحة �ال�دو�ر �ملختلفة �لتي تقومني بها ؟ و�ال�دو�ر �لتي يقوم بها زوجك؟ 3 .

لل�سيد ح�سني ر��ي يف عمل زوجته هل ترينه حقيقي ؟  4 .
ملاإذ� يف ر��يك يرى �ل�سيد ح�سني ��ن زوجته ال تعمل ؟ 5 .

هل تعرفن رجاال مثل �ل�سيد ح�سني ال يقدرون عمل زوجاتهم و ال ي�ساعدونهن يف �سيء ؟ 6 .
ماإذ� نتعلم من هذ� �حلو�ر ؟ 7 .

        مترين
                                 

                           
                                �نا� �إن�سانة ناجحة و جميلة

�لهدف من �لتمرين 
تنمية �لنظرة �اليجابية للذ�ت. 1 

تنمية �الإح�سا�س بالثقة يف �لنف�س. 2
تنمية �لعالقات �حلميمة بني �ل�سيد�ت/فتيات و �إثارة روح �لت�سجيع و �لتحفيز بينهن .. 3

مر�حل �لتمرين : 
مرحلة ��وىل. 1 على م�ستوى �لذ�ت ) �طلبي من كل �سيدة /فتاة ��ن تذكر موقفا ��ح�سنت فيه �لت�سرف ب�سكل ��ده�س 
�جلميع �لذين مل يتوقعو� منها هذ� و �ثنو� عليها ثناًء �سديد� ( �تركي لهن فر�سة لالإجابة و �ظهري �الهتمام 

و �لت�سجيع ملا يقولون و �منعي مقاطعتهن لبع�سهن( )30دقيقة(
مرحلة ثانية. 2 على م�ستوى �الآخر ) �طلبي من كل �سيدة /فتاة ��ن تذكر موقفا ��ح�سنت فيه �سيدة ��خرى تعرفها 
�لت�سرف ب�سكل جعل �جلميع يثنون عليها مبا فيهم �ل�سيدة �لتي ت�سرد �لق�سة و عاد هذ� �لت�سرف بالنفع على 

�جلميع ��و منع �سر� كان �سي�سيب �جلميع ( )30 دقيقة (
مرحلة ثالثة على م�ستوى �مل�ساركات يف �جلل�سة ) يفرت�س ��ن �ل�سيد�ت / �لفتيات �لالتي ينفذ معهن �لدليل من. 3 
نف�س �ملجتمع و بينهن عالقات قوية و تعامالت يومية لذلك �طلبي منهن ذكر مو�قف ت�سيد كل و�حدة منهن 
�مل�ساركة يف نف�س �جلل�سة و �سجعي فيهن هذه �لروح �لتي تنمى �ملحبة و ت�سجع على خروج   . فيها باال�خرى 

�لطاقات �اليجابية فيهن ( ) 30 دقيقة (.

تقييم �جلل�سة
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية 

) 10 دقائق ( 
• ما �جلديد �لذي تعلمته يف هذه �جلل�سة ؟	
• ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟	
• ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره , وملاإذ� ؟	
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حل �مل�سكالت)2(

��هد�ف �جلل�سة :

�لتعرف �إىل مفهوم �مل�سكالت و �لتمييز بني ���سباب �مل�سكلة و مظاهرها. 1 .
�لتعرف على كيفية حل �مل�سكالت و �إيجاد �حللول و بد�ئل �حللول  .. 2

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة: ) 145 دقيقة (

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية ) 5 دقائق(
ثم ت�سرد عليهم �لثالث حاالت �الآتية تباعا ب�سوت و��سح و لهجة مفهومة و يف كل مرة تدير جولة نقا�س مع �ل�سيد�ت 

بغر�س تو�سيح و تر�سيخ ��هد�ف �جلل�سة يف ��ذهانهن .
خطو�ت حل ��ي م�سكلة :-) �سياغة �مل�سكلة ب�سكل حمدد – �لتفرقة بني �مل�سكلة و مظاهرها – جمع معلومات كافية حول 

�مل�سكلة – �إيجاد �حللول و بد�ئل �حللول – �ختيار �حلل �ملنا�سب – �لدرو�س �مل�ستفادة( 

�لق�سة �ال�وىل:- ) 15 دقيقة (

            حالة خيرية )1(

خريية زوجة وربة منزل تعي�س يف منزل على قمة �جلبل يف قرية.........
تربى خريية �ملاعز ) �لغنم( �لذي يدر لها لبنا. 

تر�سل خريية �بنتها �لكربى نادية  �إىل �لربكة جللب �ملياه يومياً. 
���سرة خريية كبرية فهي تتكون من زوجها و ��بنائها �ل�ستة, ) 3 ��بناء من �لذكور و 3 بنات ( هذ� باالإ�سافة �إىل ��م زوجها .

و�لبي�س. و�لع�سل  و�للنب  �لدجاج(   ( �لدو�جن  و  �للحوم  على  باال��سا�س  يعتمد  �لذي  �ال��سرة  طعام  خريية   تعد 
وقد الحظت خريية ��عر��س هز�ل و��سح على نادية و قد قالت لها جارتها ��ن نادية تبدو �قل وزنا و منو� عن �بنتها �لتي 

يف �سن نادية.
ذهبت خريية بابنتها �إىل ��حد �ل�سيد�ت �لتي تعالج بالو�سفة و و�سفت لها حالة �لهز�ل و �الإ�سهال �مل�ستمر �لذي ���ساب 

�بنتها فا�عطتها �ل�سيدة و�سفة البنتها و ��خربتها ��ن تتناولها مرتني يف �ليوم مرة بعد �لفطور ومرة قبل �لنوم.
�إال ��ن نادية مل تتح�سن على �لو�سفة و قد ظنت خريية ��ن �بنتها لن  تتح�سن حيث ��نها ��حيانا تن�سى ��خذ �لو�سفة بعد 

�لفطور. 

•در��سة �حلالة. 	
•�حلو�ر و�ملناق�سة . 	

•�ملالحظة و�لتقييم. 	
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ناق�سي �ل�سيد�ت : ) 20 دقيقة (
ما هي �مل�سكلة �لتي ت�ستعر�سها �حلالة؟ 

ما هي مظاهر هذه �مل�سكلة؟ 
ما هي �ال��سباب �لرئي�سية لهذه �مل�سكلة؟ 

ما هي �ملعلومات �لتي نحتاجها الإيجاد حلول لهذه �مل�سكلة؟

�لق�سة �لثانية:- ) 15 دقيقة (
           

            حالة نوال )2(

نو�ل يف �لر�بعة ع�سر من عمرها يف �ل�سف �لثالث �الإعد�دي حتب مدر�ستها و تتمنى ��ن تعمل مدر�سة حينما تكرب .
�لتعليم  مر�حل  يف  كلهن  و  منها  ��سغر  �ال�خو�ت  من  ثالث  لها  و  ��عو�م  ب�ستة  يكربها  ��خ  لها  كبرية  ���سرة  نو�ل  ���سرة 

�ملختلفة.
��خوها  تزويج  يف  مهرها  ��ستخد�م  من  يتمكن  حتى  و�لدها  و�فق  قد  و  منها  للزو�ج  نو�ل  لو�لد  �لقرية  ��بناء  �حد  تقدم 

�ال�كرب. 
نو�ل ترغب يف حتقيق حلمها وال ترغب يف ترك مدر�ستها .

ناق�سي �ل�سيد�ت :  ) 20 دقيقة (
ما هي �مل�سكلة �لتي ت�ستعر�سها �حلالة؟ 

ما هي مظاهر هذه �مل�سكلة؟ 
ما هي �ال��سباب �لرئي�سية لهذه �مل�سكلة؟ 

ما هي �ملعلومات �لتي نحتاجها الإيجاد حلول لهذه �مل�سكلة؟ 

�لق�سة �لثالثة  : ) 15 دقيقة (

           حالة صباح )3(

�سباح زوجة و ��م ال�ربعة ��طفال ��كربهم يف �لتا�سعة من عمره, �سافر زوج �سباح للعمل خارج �لبالد حتى يوفر لهم حياة 
كرمية و مل يكن يف �ملنزل �سوى قليل من �لنقود .

م�سى �سهر و �حتاجت �سباح �إيل �ملال حتى توفر ال�والدها �حتياجاتهم من �ملا�كل فماإذ� تفعل ؟ 
 

ناق�سي �ل�سيد�ت  : )20 دقيقة (
ما هي �مل�سكلة �لتي ت�ستعر�سها �حلالة؟ 

ما هي مظاهر هذه �مل�سكلة؟ 
ما هي �ال��سباب �لرئي�سية لهذه �مل�سكلة؟ 

ما هي �ملعلومات �لتي نحتاجها الإيجاد حلوال لهذه �مل�سكلة؟
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بعد ��ن تتا�كدي متاماً ��ن �ل�سيد�ت ��ستوعنب ��هد�ف �جلل�سة ��سا�ليهن ب�سكل �سخ�سي عن ��هم �مل�سكالت �لتي �سادفتهن يف 
حياتهم و كيف تخطوها و ما هي �لعو�مل �لتي �ساعدت على حل هذه �مل�سكالت ؟

كيف �ستتعاملني مع �مل�سكالت �لتي �ست�سادفك يف �مل�ستقبل ؟) 25 دقيقة (
تقييم �جلل�سة

 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية  
) 10 دقائق (

•ما �جلديد �لذي تعلمته يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره , وملاإذ� ؟ 	
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�تخاذ �لقر�ر )3(

��هد�ف �جلل�سة :

�لتعرف �إىل مفهوم �لقر�ر و ��نو�ع �لقر�ر�ت �لتي نتخذها. 1  .
�لطريقة ��ل�سليمة التخاذ �لقر�ر  .. 2

                 
�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة: 125 دقيقة
�إعد�د و متهيد:

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية ) 5 دقائق( 
ثم ت�سا�ل �مل�ساركني : من منا مل يتخذ قر�ر�ت يف حياته و كم من �لقر�ر�ت �تخذها لنا �الآخرون؟ بحكم �لو�ساية و �لرعاية 

و ما �إيل ذلك؟ ) ع�سف ذهني - 10 دقائق( 
تطرح �ملي�سرة  على �مل�ساركني ��حجية ��بو طه طالبة منهن �إيجاد �ن�سب �لقر�ر�ت حلل �ملوقف؟ 

)در��سة حالة - 15 دقيقة( 

ترتك �ملي�سرة لل�سيد�ت فر�سة للتعبري عن �آر�ئهن بحرية تامة دون �الإ�سارة �إىل ��ن هناك قر�ر�ت �سحيحة و��خرى خاطئة 
و توؤكد �ملي�سرة  على ��ن �حللول �ملختلفة �لتي طرحتها �مل�ساركات تعود �إىل : �لفروق �لفردية بينهن ) كل منا له ��ولويات 
�ل�سائدة  – �لقيم   ) �لعك�س  ��و  �ملر��ة  عن  �لطفل  قيمة  تعزيز   ( �ملجتمعية  :– �لثقافة  منها  ال��سباب  �ال�خر  عن  تختلف 

)�حرت�م �لكبري – �لعناية باملري�س  - م�ساندة �ل�سعيف( وغريها من �ال��سباب .
وهذ� يعنى �نه برغم ت�سابه �ملو�قف �إال ��ن كل منا قد يتخذ قر�ر� خمتلفا عن �ال�خر  كما يعنى ��ي�ساً �نه لي�س هناك �ختيار 

و�حد �سحيح و ال قر�ر و�حد �سحيح  )10 دقائق( 

•�لع�سف �لذهني. 	
•در��سة �حلالة. 	

•�حلو�ر و�ملناق�سة . 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

•يف �حد ليايل �ل�ستاء �لقار�سة �لربد كان ��بو طه عائد� �إيل بيته ر�كبا حماره لي�سعد به فوق �جلبل حيث  	

منزله و يف طريقه وجد ��بو طه طفاًل �سغري� يرجتف من �لربد  �سل طريقه �إىل منزله و طلب �إليه ��ن 
يا�خذه معه فا�خذه معه .

•ثم قابل �سيدة يف منت�سف �لعمر كانت تزور �بنتها و مل ت�ستطع �لعودة يف �ساعات �لنهار وقد د�همها �لليل  	

و ال ت�ستطيع �سعود �جلبل وحدها و �سا�لته ��ن يا�خذها معه فا�ركبها و هي حملت �لطفل على حجرها , وبد�� 
�حلمار يتعرث يف م�سيه و ال يكاد يحملهم ثم بعد قليل قابلته �مر��ة عجوز كانت يف �مل�ست�سفي و قد ��مر لها 
�ال�طباء باخلروج و مل يكن ��حد� من ��والدها معها فقررت �لذهاب �إىل �ملنزل وحدها �إال ��نها ل�سنها و �سعفها 

و �سدة �لربد و �لرياح  تا�خرت يف �لطريق فد�همها �لليل
• و �سا�لت �ملر��ة �لعجوز ��بو طه �إال يرتكها وحدها يف �لطريق و يا�خذها معه  	

•حتري ��بو طه من يرتك و من يا�خذ و ماإذ� يفعل ؟ 	
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تطلب �ملي�سرة  �إىل �مل�ساركات ��ن يجنب على ���سئلة �ملناق�سة �الآتية و ت�سجيلها على  ��ور�ق �للوحة �لقاَلبة للعر�س ) مدة 
�ملناق�سة 20 دقيقة (

 
 

تعر�س �ملي�سرة ما تو�سلت �إليه �ل�سيد�ت ب�سكل جممع يف ) 15 دقيقة (
 ثم تبد�� �ملي�سرة  يف عر�س  ��نو�ع �لقر�ر�ت و خطو�ت �سناعة �لقر�ر و �لن�سائح �خلا�سة ب�سناعة قر�ر جيد )15 دقيقة(

حتى يتم تقدمي هذ� �جلزء ب�سكل جيد و ت�ستفيد منه �ل�سيد�ت يف�سل حت�سريه جيد� قبل �لعر�س و �سرحه دون قر�ءته 
من �لدليل.

•���سئلة �ملناق�سة و �لع�سف �لذهني:  	

•ما هي �لقر�ر�ت �لتي �تخذ تيها منذ �ل�سباح حتى �الآن؟  	

•ما هي �لقر�ر�ت �مل�سريية �لتي غريت يف حياتك وهل كان لك دور يف �تخاذها ��م ال ؟ �إذ� كانت �الإجابة بال  	

فمن �تخذها نيابة عنك؟ و ما مدى تا�ثريها على حياتك  ؟
•لو ��تيحت لك �لفر�سة هل �ستغريين هذه �لقر�ر�ت وهل تت�سورين حياتك ب�سكل ��ف�سل يف هذه �حلالة ؟ 	

��وال ��نو�ع �لقر�ر�ت :
 

قر�ر�ت يومية ) مثل ..........�تركي لهن فر�سة �الإجابة يف 3 دقائق (  .1
قر�ر�ت م�سريية )مثل .......... �تركي لهن فر�سة �الإجابة يف 3 دقائق (  .2

و هناك ��ي�ساً نوعان �آخر�ن من �لقر�ر�ت :-
�إىل  و تبعاتها مثل )�ل�سفر  و يتحمل م�سوؤولية تنفيذها  �لتي يتخذها �سخ�س و�حد  قر�ر�ت فردية و هي   .1

�خلارج �إذ� كان �مل�سافر عري متزوج و لي�ست عليه م�سوؤوليات عائلية..........(
قر�ر�ت جماعية و هي �لتي ي�سرتك جمموعة من �ملعنيني با�ال مر باتخاذها مثل )�ال�سرت�ك يف حفر حفرة   .2
تنقل  �لتي  ت�سبب �حل�سر�ت  �لبيوت  �لقمامة بني  �إلقاء  بها الن  �لقمامة  �إلقاء  بهدف  �ملنازل  بعيدة عن  كبرية 

�ال�مر��س  ��و بناء مدر�سة د�خل �لقرية ��و ...............(

ثانيا �سناعة �لقر�ر يف ثالثة خطو�ت :

وظروف  �إمكانيات  و  معلومات  من  ب�سدده  قر�ر�  نتخذ  �لذي  و  �حلايل  �ملوقف  در��سة  ؟  �الآن  نحن  ��ين  1 .
وغريها .

�إيل ��ين نريد ��ن نذهب ؟ حتديد �لهدف ��و �لو�سع �ملرغوب فيه بتنفيذ هذ� �لقر�ر . 2 .
��ن  ��ف�سل حتى  ذلك  كان  �لو�سائل  تعددت  كلما  و  �لقر�ر  لتنفيذ  نتبعها  �لتي  �لو�سيلة  ذلك؟  كيف نحقق  3 .

نتمكن من �ختيار �ملنا�سب منها و �لذي يتفق مع ثقافتنا و ظروف حياتنا .

ثالثا �سعي يف �عتبارك �ال�مور �الآتية حتى تتمكنني من �سنع قر�ر جيد :

�لقر�ر م�سوؤولية . 1 .
عملية �تخاذ �لقر�ر عملية م�ستمرة . 2 .

ال بد من �رتباط �لقر�ر�ت بالقيم �ل�سائدة يف �ملجتمع . 3 .
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�ملي�سرة منهم �سناعة قر�ر منا�سب وفقا  و تطلب   ) ��م �سابر  ) ق�سة  �إىل  ين�سنت جيد�  ��ن  �ل�سيد�ت  �ملي�سرة من  تطلب 
للخطو�ت �ل�سابقة �لتي مت �سرحها )15 دقيقة( 

ذكريهن با�همية �إتباع �خلطو�ت �لثالثة �ل�سابقة ل�سناعة �لقر�ر حيث ��ن �لق�سة تطبيق عملي و تدريب لل�سيد�ت حتى 
يتمكن من �سناعة ��ي قر�ر ب�سكل جيد. ) 10 دقائق (

تقييم �جلل�سة ) 10 دقائق (

 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:   
• ما �جلديد �لذي تعلمته يف هذه �جلل�سة ؟	
• ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟	
• ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره , وملاإذ� ؟	

جل�ست ��م �سابر تفكر ��ي من �لعري�سني تختار فقد تقدم �إىل خطبة �بنتها يف يومني متتاليني عري�سان ��حدهما ��نهى 
در��سته �جلامعية و لديه بيت متو��سع يف طرف �لبلدة و لكنه ينوي �خذ زوجته بعد �لزو�ج للعي�س يف �سنعاء بعيد�ً 

عن بيت ��بيها و حيث يتوفر له فر�سة عمل يف ��حد �لبنوك 
و �الآخر مقيم يف �لقرية من �ال�قارب مي�سور �حلال ولديه بيت يف �لقرية قريب من بيت ��بيها �إال ��نه ��مي ال يجيد 

�لقر�ءة و �لكتابة و قد ترك له ��بوه قطعة ��ر�س يزرعها و بيت كبري تقيم فيه زوجته �ال�وىل و �بنيها �الثنني.

ال بد من �مل�ساركة يف عملية �سنع �لقر�ر . 4 .
ال بد من تنا�سب �لقر�ر�ت مع �ال�عمار و�الحتياجات و�الإمكانيات . 5 .
ال جتعلي �مل�ساعر تتحكم يف قر�ر�تك و ���سغي ��وال ل�سوت �لعقل . 6 .

�لقر�ر �تخاذ  جنيد  نحن  و  نولد  مل  ال�ننا  منه  �لهدف  يحقق  مل  قر�ر  �تخذت  �إذ�  باالإحباط  ت�سابى  . 7 ال 
 و ال يوجد �إن�سان على وجه �ال�ر�س مل يخطئ يوما يف �تخاذ �لقر�ر �ملهم هو ��ن نتعلم من خرب�تنا با�ستمر�ر 

وال نكرر ��خطائنا.
ال تخايف ��ن تتخذي �لقر�ر . 8 .
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حل �خلالفات بالطرق �ل�سلمية )4(

��هد�ف �جلل�سة
 

��ن تدرك �ل�سيد�ت ��ن �خلالفات بني �لنا�س ��مر طبيعي و ال ميكن ��ن مننع حدوثه حيث �إنه ينتج عن �لعالقات. 1 
�الإن�سانية �ملختلفة و ممار�سة �ال�ن�سطة �ليومية.

��ن تقتنع �ل�سيد�ت ��ن �مل�سكلة تكمن يف �ملقاطعة و �ملعاد�ة لالآخرين و لي�ست يف وجود �خلالفات يف حد ذ�تها.. 2
��ن تتا�كد �ل�سيد�ت ��ن �ل�سخ�س �لناجح هو من ي�ستطيع ��ن يدير خالفاته مع �الآخرين ب�سكل مدرو�س للو�سول. 3 

�إىل حلول فعالة دون �للجوء للعنف و �لنز�ع.

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة �ساعتان

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية ) 5 دقائق( 

مقدمة متهيدية
) �بدئي ب�سرح �لعبارة �لتالية بو�سوح ثم ��سا�يل �ال��سئلة �لتي تليها حتى تخل�سي �إيل ��ن �جلميع يتعر�سون خلالفات و ��ن 

هذ� ��مر طبيعي يحدث يف حياة كل �لنا�س ( ) 15 دقيقة (

  

•در��سة �حلالة. 	
•�حلو�ر و�ملناق�سة . 	

•�ملالحظة و�لتقييم. 	

كثري�ً ما نتعر�س يف حياتنا �ليومية �إىل خالفات مع �الآخرين �سو�ًء يف �لبيت ��و مع �ال�هل و �جلري�ن ��و حتى يف �ل�سوق 
مع ��نا�ٍس ال نعرفهم من قبل. 

فهل يحدث هذ� معكن جميعاً ��م ��ن هناك من ال تتعر�س منكن خلالفات مطلقا ؟
�تركي فر�سة لالإجابة..............

�ذكري لنا بع�س �ملو�قف �لتي حدث فيها خالف مع �الآخرين ؟
خالفات حدثت د�خل �لبيت مع �لزوج و �ال�والد ؟ ���سبابها و كيف مت حلها ؟   .1

��و بخروج �حد  – بالطالق  �لعائلة  �إىل جمل�س  – باللجوء  �ل�سلمي �لو�عي  – باحلو�ر  �إىل �لعنف  ) باللجوء 
�ال�والد من �لبيت وهو يقرر عدم �لعودة مرة ��خرى ( .

خالفات على م�ستوى �لعائلة و �جلري�ن ؟ ���سبابها و كيف مت حلها ؟    .2
بالقرية           �إىل حكما عدل  ��و  �لعائلة  �إىل جمل�س  – باللجوء  �لو�عي  �ل�سلمي  – باحلو�ر  �لعنف  �إىل  باللجوء   (

.  ) – بالقطيعة 
خالفات مع ��نا�ٍس ال تربطنا بهم ��ي �سلة تعارف ) بال�سوق مثال ��ثناء �لبيع و �ل�سر�ء ( ؟ ���سبابها و كيف مت   .3

حلها ؟
) باللجوء �إىل �لعنف – باحلو�ر �ل�سلمي �لو�عي – باللجوء �إىل �ل�سرطة – بالتنازل عن �حلق ..........(
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بعد ��ن ترتكي لل�سيد�ت حرية �لتعبري و �سرد �ملو�قف �ملختلفة ) 20 دقيقة (
�بدئي با�ستعر��س �حللول �ملنا�سبة �لتي متت بطرق �سلمية و دون �للجوء للعنف و يف نف�س �لوقت مل يتنازل �ساحب حق 

عن حقه ) 20 دقيقة (
 عقبى با�همية �لتفرقة بني �مل�سكالت و �ال�فر�د كاالآتي :-

قد تتطور �خلالفات �إىل م�سكالت تعكر من �سفو حياتنا و عالقاتنا �لطيبة مع �الآخرين و هذ� يتطلب �لعمل. 1 
على حل �مل�سكالت بتحديد �مل�سكلة و �لرجوع �إىل ���سبابها �جلذرية و جمع �ملعلومات ��و تق�سى �حلقيقة ثم �إيجاد 

�حللول و �حللول �لبديلة ثم تنفيذ �حلل �ملنا�سب ) منهجية حل �مل�سكالت جل�سة رقم   2  ( .
يجب عدم �خللط بني �مل�سكلة و �ال�فر�د فامل�ساكل موؤقتة وميكن ��ن تزول �إذ� متكننا من �إز�لة ���سبابها ��ما �ال�فر�د. 2 

فباقون و �لعالقات باقية و قائمة على �مل�سالح �ملتبادلة ما دمنا نعي�س �سويا يف نف�س �ملحيط .
ال د�عي ال�ن ت�سبب �النتماء�ت �ملختلفة خالفات ��و نز�عات بيننا وذلك ال�ننا بب�ساطة ل�سنا ���سحاب قر�ر يف �نتمائنا. 3 

�سو�ء للعائلة ��و �ال��سرة ��و �لطائفة ��و �لعرق ) جمموعة �النتماء�ت �ال�ولية ( .

        مترين
 

  
كيف تت�سرفني يف �ملو�قف �ل�سعبة و ماإذ� يجب ��ن تقولني ؟   

�لهدف من �لتمرين
��ن تتدرب �ل�سيد�ت على كيفية �لتحدث بطريقة منا�سبة يف �ملو�قف �ل�سعبة �لتي تتطلب ح�سن �لت�سرف . 1 .

تعزيز ثقة �ل�سيد�ت با�نف�سهن و �لتي متكنهن من ح�سن �لت�سرف . 2 .

مقدمة تو�سيحية ) 5 دقائق (
�بدئي ب�سرح �الآتي :-

نحن جميعا كثري�ً ما نتعر�س يف حياتنا �ليومية ملو�قف ال نعرف كيف نت�سرف فيها وغالبا ما يا�خذ رد �لفعل من قبلنا 
�إز�ء هذه �ملو�قف خيار من ثالث:-

نو�جه �ملوقف ب�سلبية و ال نفعل �سيء ) ن�سمت ( .. 1
نغ�سب غ�سبا �سديد� و نت�سرف بعدو�نية قد ت�سل �إىل حد �العتد�ء على �الآخر ) �سرب �البن مثال يف �لبيت ( .. 2

��ن نا�خذ فر�ستنا يف �لتفكري ثم ن�سرح موقفنا بو�سوح و نحاول ��ن نقنع �الآخر بوجهة نظرنا ثم ن�ستمع �إليه ون�سل. 3 
�إىل حل للموقف .

��ف�سل طريقة حلل �خلالفات 
�عر�سي �ملو�قف �لتالية ثم �طلبي منهن 

•��ن يخرتن ��ف�سل طريقة للت�سرف  . 	
•��ن يو�سحن ���سباب �الختيار  . 	

•��ن يت�سورن �لنتيجة �ملرتتبة على هذ� �لت�سرف . 	
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كيف تت�سرفني يف �ملو�قف �لتالية ) 15 دقيقة (

ذكريهن با�ن 
•يخرتن ��ف�سل طريقة للت�سرف . 	

•يو�سحن ���سباب �الختيار  . 	
•يت�سورن �لنتيجة �ملرتتبة على هذ� �لت�سرف . 	

) 15 دقيقة (

ذكريهن با�ن 
•يخرتن ��ف�سل طريقة للت�سرف  	

•يو�سحن ���سباب �الختيار  	
•يت�سورن �لنتيجة �ملرتتبة على هذ� �لت�سرف 	

) 15 دقيقة (

موقف ��ول 
حتدد موعد زفاف �حد ��قاربك يف �لقرية �ملجاورة بعد ���سبوع تريدين �لذهاب للعر�س و زوجك يرف�س الن�سغاله وعدم 

رغبته يف �ل�سفر ووعورة �لطريق �ملوؤدى �إىل �لقرية فماإذ� تقولني له ؟
��نت ال تقدر ��هلي و ال تقدر �لو�جبات �لعائلية   .1

��و�مرك يا زوجي هذ� ��مر غري هام   .2
تذكريه با�نهم قد قامو� معنا بالو�جب يف عر�س �بنتنا و �نه يجب رد �لو�جب و با�نهم يف �نتظار ح�سوره فاإذ�   .3

تعذر ميكنني �لذهاب مع ��خي �لذي قرر �لذهاب ��ي�ساً هو و زوجته.

موقف ثاين
ذهبت �إىل �ملتجر ل�سر�ء بع�س �ال�غر��س 

��عطيت �لبائع ��لفني ريال و �نتظرت كي يرد لك �لباقي حيث �حل�ساب ��لف و مائتني ريال و لكن مل يفعل و برغم 
تو�سيح �ال�مر له �إال �نه ���سر على �نك مل تعطيه �سوى ��لف فماإذ� تقولني له ؟

��نت ل�س و ��نا لن ��تعامل مع هذ� �ملتجر مرة ��خرى .  .1
��نا متا�كدة ��نني ��عطيتك ��لفان من ف�سلك تا�كد مرة ��خرى ��و �خربين ��ين �ساحب �ملتجر  .  .2

قد ��كون خمطئة و تن�سحبني من �ملوقف .   .3

موقف ثالث 
ذهبت �بنتك يف �ل�سباح كالعادة جللب �ملاء و لكن تا�خرت هذه �ملرة يف �لعودة .

�بن �جلارة   با�ن  ��جابت  �ل�سبب  �سا�لتها عن  عندما و�سلت �ملنزل وجدتيها م�سابة بجروح ب�سيطة يف كتفها و عندما 
)طفل يف �ل�سابعة من عمره ( �سرب �حلمار �لذي كانت تركبه بقوة فرف�سه مما ت�سبب يف �سقوطها هي و �جلر�ر من 

على �حلمار .
ماإذ� تقولني للجارة ؟؟؟؟

�بنك قليل �ال�دب و ��نت مل تربينه جيد�   .1
��جتاهل �ال�مر كا�ن مل يحدث �سيء   .2

�خذ �لبنت و �ذهب �إىل �جلارة ��طلعها على ما ���ساب �لبنت و ��و�سح لها خطورة ما فعله �بنها ثم ��سا�ل عن   .3
�لولد �إذ� كان ���سابه مكروه من رف�سة �حلمار .
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ذكريهن با�ن 
•يخرتن ��ف�سل طريقة للت�سرف . 	

•يو�سحن ���سباب �الختيار  . 	
•يت�سورن �لنتيجة �ملرتتبة على هذ� �لت�سرف . 	

تقييم �جلل�سة ) 10 دقائق(
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمته يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره , وملاإذ� ؟ 	



دليل المهارات الحياتية للمرأة الريفية

الصندوق االجتماعي للتنمية  
وحدة  التعليم - برنامج تعليم الفتاة  في الريف

17

ثقافة �لتغيري )5(
��هد�ف �جلل�سة

��ن تدرك �ل�سيد�ت ��همية تناول �لعاد�ت و �لتقاليد �لتي نتو�رثها بالنقد و �لتحليل وذلك بغر�س �حلفاظ على  1 .
كل ما هو ���سيل و نافع و �لتخلي عن كل ما هو �سار ��و غري �سالح للزمن �لذي نعي�س فيه. 

توعية �ل�سيد�ت با�ن على كل منهن ��ن تبد�� بنف�سها �إذ� �قتنعت با�همية �لتغيري. 2 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة �ساعتان

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية ) 5 دقائق( 
�بدئي حديثك بت�سويق �ل�سيد�ت ل�سماع هذه �لق�سة ثم �ال�سرت�ك يف �الإجابة عن �ال��سئلة

عر�س �لق�سة ) 15 دقيقة (

•در��سة �حلالة. 	
•�حلو�ر و�ملناق�سة . 	

•�ملالحظة و�لتقييم. 	

دخل عبد �لكرمي ذ�ت يوم على زوجته �إلهام و معه كيلو �سمك كان قد ��سرت�ه من �ل�سوق و هو يف طريق �لعودة �إىل 
�ملنزل بعد ��ن �نتهى من عمله باملدر�سة حيث يعمل مدر�سا للعلوم مبدر�سة �ل�سهيد �الإعد�دية .

طلب عبد �لكرمي من �إلهام ��ن تطهو له كيلو �ل�سمك.
 فا�خذت �إلهام �ل�سمك و نظفته ثم قامت بت�سويته و قدمته لزوجها �لذي عرب لها عن �إح�سا�سه �ل�سديد باجلوع.

نظر عبد �لكرمي لل�سمك بده�سة!!!!!! �سديدة ثم �سا�لها ب�سوت عايل قائال: -
�إلهام ��ين �ل�سمك ؟ هل هذ� هو كيلو �ل�سمك �لذي ��ح�سرته ؟ 

قالت �إلهام نعم . 
قال عبد �لكرمي ملاإذ� نزعت ر���سه و ذيله ؟ 

��ستغرقت �إلهام حلظة يف �لتفكري و ��عربت عن ده�ستها من �ل�سوؤ�ل ثم قالت ��مي علمتني ��ن �نزع ر���س �ل�سمكة و ذيلها 
و ��نا �عد �ل�سمك للطهي.

قال عبد �لكرمي ملاإذ� ؟ �سكتت �إلهام حلظة تفكر يف �إجابة منا�سبة لزوجها ثم قالت يف �حلقيقة ال �عرف �ل�سبب ��سا�ل 
��مي.

 ذهب عبد �لكرمي �إىل ��م �إلهام يروى لها ما حدث من �بنتها و يكرر عليها �ل�سوؤ�ل 
ملاإذ� تنزعني ر���س �ل�سمكة و ذيلها ؟

 قالت �ال�م عمري ما توقعت هذ� �ل�سوؤ�ل لكن يا �بني ��مي علمتني ��ن �نزع ر���س �ل�سمكة و ذيلها قبل طهيها قال عبد 
�لكرمي , �جلدة �إذن لديها جو�ب ل�سوؤ�يل .

ذهب عبد �لكرمي �إىل �جلدة يروى لها ق�سته مع كيلو �ل�سمك و ما فعلته به �إلهام و ما قالته له ��م �إلهام و هنا �سحكت 
�جلدة ثم قالت :- 

��سمع يا عبد �لكرمي زمان مل يكن لدينا يف �ملنزل �سوى طا�سة و�حدة نطهى فيها �ل�سمك كانت هذه �لطا�سة �سغرية 
جد� ال ميكن و�سع �ل�سمكة كاملة فيها لذلك كنت ��ستغنى عن �لر���س و �لذيل و���سوي بقية �ل�سمكة .
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بعد تالوة �لق�سة على م�سامع �ل�سيد�ت ��سا�ليهن �الآتي :- ) 20 دقيقة (

ما �ملغزى من ور�ء هذه �لق�سة يف ر��يك ؟ 1 .
ما �لعاد�ت و �لتقاليد �لتي نتو�رثها من �ال�جد�د و ال نعرف لها �سببا ؟ 2 .

هل كل ما نتو�رثه من �ال�جد�د �سالح لكل �ال�وقات ��م ��ن �حلياة و �لظروف تتغري ؟ 3 .
ما �لعاد�ت �لتي يجب ��ن نقف منها موقفاً و��سحاً لنغريها ال�نها مل تعد �ساحلة حلياتنا �ليوم ؟ 4 .

ما �لعاد�ت �ال��سيلة �لتي البد لنا ��ن نحافظ عليها و نورثها ال�والدنا من بعدنا؟ 5 .

تقييم �جلل�سة ) 10 دقائق (

 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 
•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	

•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	
•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	
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�الإ�سغاء �جليد ) 6 (

��هد�ف �جلل�سة :-

•��ن تتعرف �مل�ساركات على �ملق�سود باالإ�سغاء و �لفرق بني �الإ�سغاء و �ال�ستماع . 	
•��ن تدرك �مل�ساركات ��همية �الإ�سغاء يف حياتنا لعمل �ت�سال جيد باالآخرين . 	

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة 90 دقيقة

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية ) 5 دقائق( 
متهيد ) 15 دقيقة (

تكلمت كثري�ً و ندمت ��ما عن �ل�سمت فلم �ندم قط ) لو حكمة مينية حتمل نف�س �ملعنى يكون ��ف�سل (
تبدء� �ملي�سرة �حلديث مع �ل�سيد�ت بقر�ءة هذه �حلكمة ثم تا�خذ �آر�ء �ل�سيد�ت فيها 

ما ر��يك يف هذه �ملقولة ؟
-  هل تعرفني مقوالت ��خرى متتدح �ل�سمت و �الإ�سغاء ؟

-  متى تكلمت و ندمت وملاإذ� ندمت ؟ �حكي لنا موقف؟ 
- ملاإذ� يجب ��ن ن�سمت ��حيانا ؟ ما حكمة �ل�سمت ؟

-  هل يجب ��ن ن�سمت لن�ستمع لالآخرين و ن�سغي لهم جيد� ؟
-  ما �حلكمة ��ن �هلل �سبحانه و تعاىل خلق لنا فم و�حد و ��ذنني ؟

)حتاول �ملي�سرة ��ن تا�خذ من هذه �ملقدمة ما يفيد �جلل�سة و يوؤكد على ��همية �الإ�سغاء �جليد لالآخرين و�لذي يجنب 
�لكثري من �مل�سكالت و يح�سن �لعالقات مع �لنا�س و ي�ساعد على ح�سن �لت�سرف يف �ملو�قف �ملختلفة (

 كل هذه �لنقاط البد ��ن ت�ستخل�سيها من �لنقا�س و من كالم �مل�ساركات با�نف�سهم 

         مترين

مترين : هلم نكمل �حلكاية  )20 دقيقة(   
��ن ن�سمع �حلكاية جيد�, و ن�سمع بع�س جيد� بعد �حلكاية, حتى  ُت�سري �ملي�سرة �إىل ��ن هذ� �لتمرين يعتمد جناحه على 

نتمكن من ��ستكمالها, ال�نه �إن مل ن�سمع بع�س لن نكمل �لق�سة 

•در��سة �حلالة. 	
•مترين. 	

•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

�ن�سغلت �ال�م يف جتهيز �لطعام و �لتحدث مع جارتها عن ��حو�ل �ملعي�سة  بينما ت�سلل عبد �هلل �بنها �ل�سغري �إليها و قال 
لها ��نا ��ريد ��ن �آكل من �لطعام �جلديد �لذي ��تى به و�لدي مل تنتبه �ال�م �إليه وو��سلت حديثها مع جارتها  فتقدم عبد 
�هلل من ��مه ثانية و طب �إليها ثانية ��ن يا�كل من �لطعام �جلديد و مرة ثانية نظرت �إليه �ال�م غري مهتمة مبا يقول  
و قالت له �ال�كل كثري �ذهب و خذ ما �سئت و مل تنتبه ��م عبد �هلل ��ن �بنها كان يطلب ��ن يا�كل من �لكي�س �لذي ��تى به 

��بوه و �لذي كان يحتوى على كيماوي لال�ر�س  ) �سماد ( وبعد قليل بد�� عبد �هلل ......
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تعر�س �ملي�سرة ق�سة عبد �هلل و تتوقف عند جملة« وبعد قليل بد�� عبد� هلل....« و تطلب من �مل�ساركات ��ن تقوم خم�س منهن 
بتكملة �حلكاية على ��ن تقول كل منهن جملة و�حدة و تكمل �ال�خرى على هذه �جلملة  مثال : تقول �ال�وىل بد�� عبد �هلل 
يف �ل�سر�خ مم�سكا ببطنه و ت�سكت و تكمل �لثانية ف�سرخت ��م عبد� هلل مالك يا ولدى ماإذ� ��كلت؟ و تكمل �لثالثة : ��كلت 
من �لطعام �لذي �ح�سره و�لدي  وت�سكت تكمل �لر�بعة: ��ي طعام �ح�سره و�لدك و من قال لك ��ن تا�كل و ت�سكت ثم تقول 

�خلام�سة : ي�سري عبد� هلل �إىل كي�س �ل�سماد و يقول ��نت يا ��مي قلتي يل .  

تبد�� �ملي�سرة يف �سوؤ�ل �مل�ساركات: )25 دقيقة تق�سم كما مو�سح ��مام كل �سوؤ�ل(
ماإذ� كان يجب ��ن تفعل ��م عبد �هلل عندما حتدث �بنها �إليها ؟ )5. 1 دقائق للم�ساركة و �لتعقيب ( 

ما �ل�سبب فيما حدث لعبد �هلل؟ )5. 2 دقائق للم�ساركة و �لتعقيب ( 
هل �سمعت ��م عبد �هلل �سوت �بنها؟ )5. 3 دقائق للم�ساركة و �لتعقيب (  
ما �لفرق بني �ال�ستماع و �الإ�سغاء؟ )10. 4 دقائق للم�ساركة و �لتعقيب( 

ت�سرح �ملي�سرة �إننا يف كثري من �ال�حيان ن�سمع �الآخرين لكننا ال نلتفت �إيل ما يقولونه ) ملاإذ� ؟( .
�تركي فر�سة لالإجابة ثم عقبى:-

) ال�ننا نظن ��ننا نعرف ما �سيقوله �ال�خر  ��و ال�ننا من�سغلني مبا �سوف نرد به يف �حلو�ر ��و ال�ننا نكون من�سغلني با�عمال 
��خرى و نحن نتحدث �إىل �الآخرين ��و ���سباب ��خرى ) ��سا�يل �مل�ساركات(  ) 5 دقائق (

تطلب �ملي�سرة ��ن تعر�س �مل�ساركات خربة حتكى عن م�سكالت �سادفتهن ب�سبب عدم �الإ�سغاء ؟ على مثال ما حدث مع ق�سة 
��م عبد �هلل . ت�سجع �ملي�سرة �مل�ساركات على �سرد خرب�تهن بقولها مثال ��نا متا�كدة ��ن بع�سنا يعرف ق�س�سا ��كرث ت�سويقا من 

ق�سة ��م عبد �هلل كان عدم �الإ�سغاء فيها �سببا يف م�سكلة ما )10دقائق(
ت�سرح �ملي�سرة �إننا كثري�ً ما ن�سمع و لكن ال ن�سغي و ت�سرح هذه �ملقولة باعتبار ��ن �ل�سمع ال يعنى ��ننا ن�سغي الن �الإ�سغاء 
يعنى ��ن ن�سمع و نعى ما يقوله �الآخر و مثال لهذ� ��ننا ن�سمع كثري من �ال��سو�ت �لتي ال حتمل معنى لدينا و بالتايل نحن 

ال نفهم منها �سيئا 
)��مثلة : �ال�ستماع �إىل �حد يتحدث بلغة ��جنبية, هل نفهم �سيئا لو كنا ال نعرف هذه �للغة؟(  ) 5 دقائق (

�إن �الإ�سغاء �جليد هو �لذي يتيح لنا ��ن ندرك ما يقوله �الآخر و نرد بال�سكل �ملنا�سب و نا�خذ �ملو�قف �ملنا�سبة؟  
) من ي�سغى جيد� يفهم جيد� (

ت�سا�ل �ملي�سرة �مل�ساركات ماإذ� ن�سنع لكي نكون م�سغني جيدين؟  )10دقائق(
تعر�س �ملي�سرة �ملبادئ �إلهامة يف �إتقان �الإن�سات :

•ال تت�سرع يف �حلكم بل دع �ملتحدث يكمل حديثه . 	
•ال تدع م�ساعرك توؤثر على �إن�ساتك �إذ� مل يعجبك �لكالم . 	

•تابع طريقة �ملتحدث �إليك بعينيك ��ي�ساً . 	
•�إذ� مل تفهمي معنى �لكالم ���سايل ) ماإذ� تق�سد ؟ ( . 	

•�إذ� كان ��حد� ��خر يحدثك �طلب �إليه �النتظار حلني ما يفرغ حمدثك من حو�ره  . 	
•ال جترى ��كرث من حو�ر يف وقت و�حد . 	

تقييم �جلل�سة                     )10دقائق(
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره , وملاإذ� ؟ 	



دليل المهارات الحياتية للمرأة الريفية

الصندوق االجتماعي للتنمية  
وحدة  التعليم - برنامج تعليم الفتاة  في الريف

21

 

 

دليل 
التثقيف
الصحي



دليل المهارات الحياتية للمرأة الريفية

الصندوق االجتماعي للتنمية  
وحدة  التعليم - برنامج تعليم الفتاة  في الريف

22

خطو�ت يجب �إتباعها يف كل جل�سة

تقدمي 
يعتمد هذ� �جلزء من �لدليل على عدة مقومات: 

�ال�وىل: هي �حرت�م �خلرب�ت �ل�سابقة لل�سيد�ت و �ال�ستفادة من �الإيجابي منها و يتحقق ذلك من خالل مناق�سة مفتوحة 
حول مو�سوع �جلل�سة يف بد�ية كل مو�سوع .

�لثانيـــة :هـــي �ل�ســـرح �لنظـــري �ملدعـــم بال�ســـور �لتو�سيحية وذلك لنقـــل �ملعرفة من خـــالل �ل�سور لتاليف عقبـــة ��ن معظم 
�ل�سيد�ت ��ميات يجهلن �لقر�ءة و �لكتابة .

 �لثالثـــة :�لتمكـــن مـــن �كت�ساب �ملهارة عن طريق لعـــب �ال�دو�ر و تكر�ر لعب �ال�دو�ر كذلك �ملالحظـــة و�لتقييم وكلها و�سائل 
تتبع منهجية �لتعلم �لن�سط كذلك تتبع فيها ��كرث من طريقة تدريبية ثبت جناحها يف تعليم �لكبار. 

�لر�بعـــة: هـــي تقييـــم �جلل�ســـة وذلـــك بتلخي�س ما قد تعلمتـــه يف هذه �جلل�سة و مل تكـــن تعرفه من قبل و مـــا تنوي ب�سدق 
تطبيقه يف حياتها �لعملية .

�خلام�سة :هي �مل�ساركة باخلرب�ت �لعملية �ملتمثلة يف �ملو�قف �حلياتية �لتي مرت بها �ل�سيد�ت يف حياتهن �لعملية و تعاملت 
معها من خالل ما تعلمت بجل�سات �لدليل و كان لها مردود ��ف�سل على حياتها و حياة ���سرتها , وهي فر�سة جيدة لتقييم 
مـــا جـــاء بالدليـــل ب�ســـكل م�ستمر الإ�سافـــة ��و تعديل ��و �لتا�كيـــد على كل مكون مـــن مكوناته با�ستمر�ر في�سبـــح �لدليل مادة 

متجددة غري جامدة قابلة با�ستمر�ر للتعديل و�لتجديد ح�سب �الحتياج .

و يتحقق ذلك من خالل �إتباع �خلطو�ت �الآتية :-
1- �ملناق�سة �ملفتوحة:

 و فيهـــا تطـــرح �ملي�ســـرة عـــدة ���سئلة علـــى �ل�سيد�ت حول مو�ســـوع �جلل�سة بغر�ـــس ��ستثـــارة ��ذها�نهن حول مو�ســـوع �جلل�سة 
و �إعد�دهن ذهنيا لها كذلك �لتعرف على خرب�تهن �ل�سابقة حول �ملو�سوع لت�سجيع �الإيجابي منها و تقييم �ل�سلبي و��ي�ساًً 

ليقدرن قيمة ما يتعلمن و فائدته بالن�سبة حلياتهن �لعملية 

2- �ل�سرح �لنظري �ملدعم بال�سور و�لر�سومات و �للوحة �لوبرية: 
تبـــد�� �ملي�ســـرة ب�ســـرح مو�سوع �جلل�سة مدعـــم بال�سور �الإي�ساحية على �للوحة �لوبريـــة ��و �للوحة �لقالبة و لن يحدث هذ� 
ب�ســـكل جيـــد �إال �إذ� قامـــت �ملي�سرة بتح�سري �لدر�س قبل �جلل�سة و قر�ءته جيـــد�ً و ��ستعر��س �ل�سور �ملتاحة على كل خطوة 

حتى تكون متمكنة من �ل�سرح قبل �لعر�س ��مام �ل�سيد�ت.

3- لعب �ال�دو�ر: 
 بعـــد �النتهـــاء مـــن �ل�ســـرح �لنظري �ملدعـــم بال�سور تا�تـــي مرحلة لعـــب �ال�دو�ر حيث تقوم ��حـــد �ل�سيد�ت بلعـــب دور �مل�ساب 
و �ال�خـــرى بلعـــب دور �مل�سعـــف و ُتقيم بقية �ملجموعة ما قام به �مل�سعف يف �سوء مـــا تعلموه يف �جلل�سة ويف�سل تكر�ر �ال�دو�ر 

على ��كرث من �سيدة للتا�كد من �كت�ساب �ملهارة .

4- تقييم �جلل�سة من خالل عدة ���سئلة ب�سيطة: 
•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	

•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	
•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره , وملاإذ� ؟ 	

5- ��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية: 
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت فيما بينهن .
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�الإ�سعافات �ال�ولية)1(
��هد�ف �جلل�سة: :

�لتعرف على مفهوم �الإ�سعافات �ال�ولية و ��هميتها. 1 .
�إدر�ك ��همية �لدور �لذي ميكن ��ن يقوم به �مل�سعف. 2 .

�كت�ساب مهارة فح�س �مل�ساب بطريقة �سليمة . 3 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 
زمن �جلل�سة : �ساعة.

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة: �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (
ثم متهد باحلو�ر و�ملناق�سة �ملفتوحة حول �لنقاط �لتالية:

��همية �الإ�سعافات �ال�ولية :
�ملناق�سة �ملفتوحة

ثم ت�سرح) 5 دقائق (
�الإ�سعافـــات �ال�وليـــة هـــي �إجـــر�ء�ت ��ولية يقوم بهـــا �مل�سعف �ال�ويل الإنقـــاذ �مل�سابني وقت وقوع �حلادث مبـــا يتوفر من ��دو�ت 

وحلني و�سول �خلربة �لطبية �ملتخ�س�سة ��و نقل �مل�ساب �إىل �مل�ست�سفي. 
وهـــي مـــن �ملهـــار�ت �ال��سا�سية �لتي يجب ��ن يلم بهـــا كل �إن�سان �إذ ��ن در��ستها تنمي �لوعي وتعطي يقظة وح�سن ت�سرف عند 

�للزوم وبذلك جتعله نافعا :
لنف�سه �إذ ميكنه من ��ن ي�سعف نف�سه ��و ��ن ير�سد �الآخرين للقيام بعمل �لالزم من �الإ�سعافات �ال�ولية.

لال��سرة و�ملجتمع �لذي يعي�س فيه .

ثم ت�سرح ) 10 دقائق (
��واًل: �إنقاذ حياة �مل�ساب

��- �لنزيـــــــف :   مدتـــه مـــن دقيقـــه �إىل ثـــالث دقائق ينبغـــي �لتدخل لالإ�سعـــاف يف خاللها و �إال تعر�ســـت حياة �مل�ساب 
للخطر.

ب- �الختناق :  مدته من ثالث دقائق �إىل �ست دقائق ينبغي �لتدخل لالإ�سعاف يف خاللها و �إال تعر�ست حياة �مل�ساب 
للخطر.

•�حلو�ر و�ملناق�سة . 	
•�ل�سرح �لنظري. 	

ت�سا�ل �ملي�سرة �مل�ساركات :
•عن ما هي �الإ�سعافات �الولية؟ 	

•تعطى �ملي�سرة �مل�ساركات فر�سة خم�سة دقائق لالإجابة ؟ 	

•ما �لدور �لذي ميكن �ن يقوم به �مل�سعف ؟ 	
•تعطى �ملي�سرة �مل�ساركات فر�سة خم�سة دقائق لال�جابة ؟ 	
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ج- �لت�ســـمم : حتدث �لوفاة ح�سب كمية �ل�سم ودرجة تركيز �ل�سم ومقاومة �جل�سم لل�سم و نوعه , لذلك فاالإ�سعافات 
�ال�ولية تنقذ حياة �مل�ساب .

ثانياً : منع �مل�ساعفات : 
يف حالة �لك�سر مثاًل : �إ�سعاف �مل�ساب قبل نقله �إىل �مل�ست�سفي ��و �لطبيب مينع �مل�ساعفات �إذ ��ن نقله بطريقه غري �سليمة 
قد يحول �لك�سر �لب�سيط �إىل ك�سر م�ساعف �سو�ًء كان ك�سر بجرح نازف  ��و مركب ) عدة ك�سور ��و ته�سم �جلزء �ملك�سور (.

ثالثاً : تخفيف �الآالم:
يجب تخفيف �الآالم �لذي قد يكون �سببا يف �لوفاة يف حد ذ�ته.

ر�بعاً : �ملعاونة على �ل�سفاء:
�إذ ��ن عمل �الإ�سعافات �ال�ولية يعاون �مل�ساب على �ل�سفاء .

�بعد �مل�ساب عن م�سدر �خلطر 1 .
يبـــد�� �مل�سعـــف با�خـــذ تاريـــخ �الإ�سابـــة و��ستجـــو�ب �مل�ســـاب مبنتهـــي �ل�سرعـــة حتـــى يتمكـــن مـــن �لو�ســـول �إىل  2 .

�لت�سخي�س. 
. 3 فح�س �مل�ساب بكل دقه وب�سرعة وبحذر.

�لك�سور (.  ترتيب �الإ�سعافات �ال�ولية ح�سب ��هميتها  :) �لنزيف – �الختناق – �لت�سمم – �حلروق – . 4
�إ�سعاف �ل�سدمة �لع�سبية ورفع روح �مل�ساب �ملعنوية.  5 .

. 6 يو�ســـع �مل�ســـاب علـــى ظهـــره عد� يف حـــاالت �إ�سابة �لر���ـــس و�ل�سدر وبع�ـــس �حلاالت �ال�خـــرى ويف هذه �حلاالت 
يو�سع علي جنبه .

. 7 عدم حتريك �مل�ساب من مكا�نه �إال لل�سرورة �لق�سوى ويف ���سيق �حلدود.
. 8 �الهتمام بحفظ درجة حر�رة ج�سم �مل�ساب عند درجة �حلر�رة �ملعتادة.

. 9 �الهتمام باإ�سعاف �الإ�سابات �ل�سغرية مثل �لكبرية.
. 10 عدم ��عطاء �سو�ئل للم�ساب فاقد �لوعي ��و �لذي عنده �إغماء.
. 11 عدم ��ستخد�م مالب�س �مل�ساب ��و من حز�مه كو�سيلة لرفعه.   

. 12 عدم حماولة ت�سخي�س حالة �مل�ساب ��و �إيهامه ��و �لتنبوؤ مبا �سيحدث له بعد ذلك.
. 13  �إذ� كان �مل�ســـاب يف حالـــة �إغمـــاء نعمـــل علـــى تو�سيـــع �ملالب�س وفك مـــا يكون حـــول �لرقبة ��و �لو�ســـط من ��ربطة 

��و ��حزمة.
. 14 �إذ� مل يوجـــد ك�ســـور يف �لعظـــام يو�سع �مل�ساب على جنبه بحيـــث يكون رجليه حمنية وو�سع و�سادة �سغرية حتت 

ر���سه لت�سهيل ��خر�ج �الإفر�ز�ت �ملعدية �لز�ئدة وت�سهيل عملية �لتنف�س.

ينبغي على �ملي�سرة �ملحلية تكر�ر هذه �لنقاط عدة مر�ت �سفويا للتا�كد من ��ستيعاب �ل�سيد�ت لها.

كيف نفح�س �مل�ساب بطريقة �سليمة ؟
قو�عد عامة:

لفح�س �مل�ساب و�إ�سعافه: 
�تبع �خلطو�ت ��الآتيه : ) 20 دقيقة (
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تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (

�طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:  
•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	

•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	
•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	
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�جلروح)2(
��هد�ف �جلل�سة:

�لتدريب على �لطرق �ملختلفة للتعامل مع �جلروح و �إ�سعافها . 1 .
�لتعرف على ���ساليب �لوقاية من �الإ�سابة باجلروح . 2 .

�إدر�ك �لعو�قب �ملرتتبة على عدم �إ�سعاف �جلروح ب�سكل جيد . 3 .
�لتدريب على كيفية �لتعامل مع �لتهابات �جلروح ملعاجلتها . 4 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة: 90 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة: �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (

ثم متهد باحلو�ر و�ملناق�سة �ملفتوحة حول �لنقاط �لتالية:-

��واًل : �ملناق�سة �ملفتوحة
 ) 15 دقيقة (

ثانياً : �ل�سرح �لنظري �ملدعم بال�سور و �للوحة �لوبرية ) 30 دقيقة (
تعريف �جلروح :

 هـــو متـــزق يف متا�ســـك �جللـــد فقـــط ��و �جللـــد وما حتته مـــن ��وعية دمويـــة و��ع�ساب و��ن�سجـــة  يف �لع�سل وخـــروج �لدم من 
�ال�وعية �لدموية 

��نو�ع �جلروح : 
بتمزق  تتميز  ولكنها  �جللد  �سطح  يف  متزق  ي�ساحبها  وال  �سلب  بج�سم  �لت�سادم  من  ويحدث   • مغلقة:	 جروح 

 �ال�وعية �لدموية �لدقيقة �لتي حتت �سطح �جللد يوؤدى �إىل ظهور ورم يف مكان �الإ�سابة مثل: 
�لكدمات : و�لتي حتدث ب�سبب �ل�سرب باآلة �سلبة غري حادة بحيث تكون �ل�سرب خفيف ال يوؤدب لفتح �جللد.

• جروح مفتوحة:  	
وهي �لتي ي�ساحبها متزق يف �سطح �جللد وخروج �لدم �إىل خارج �جل�سم  وتق�سم بح�سب نوع �جل�سم �مل�سبب 

لالإ�سابة, وهي مثل :
�لدموية  �ال�وعية  �إىل متزق  ب�سبب �حتكاك �جل�سم ب�سطح خ�سن.يوؤدي  • وحتدث  	: ) جروح �سطحية )خدو�س 

�لدقيقة �لتي حتت �سطح �جللد مما يودي �إىل ظهور ورم مكان �الإ�سابة.

و�ملناق�سة. �حلو�ر  •	
�لتو�سيحية. �ل�سور  و  �لوبرية  �للوحة  با�ستخد�م  �لنظري  �ل�سرح  •	

�ال�دو�ر. لعب  •	
و�لتقييم. �ملالحظة  •	

؟  �جلروح  ��نو�ع  ما  ؟  باجلروح  نق�سد  ماإذ�  •	
؟ �ملختلفة  �جلروح  ن�سعف  كيف  •	

�ملختلفة؟ باجلروح  �الإ�سابة  نتفادى  كيف  •	
جيد؟ ب�سكل  �جلروح  �إ�سعاف  عدم  على  يرتتب  �لذي  ما  •	

؟ �جلروح  تلوث  على  �ملرتتبة  �اللتهابات  نعالج  كيف  •	
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وحتدث ب�سبب �لطلقات �لنارية . • جروح نارية : 	
• وهو �لنا�سئ من �الإ�سابة باآله حادة كال�سكني ��و �ملو�س وتتميز با�نه ينزف بغز�رة وفيه تكون  �جلرح �لقطعي :	

حافات �جلرح مت�ساوية ومنتظمة .
• وهو �لنا�سئ عن �لت�سادم بج�سم �سلب كالع�سا ��و �ل�سقوط على حجر ��و حتت �سيارة ��و حائط  �جلرح �لر�سي :	

ويتميز با�ن حو�فه تتمزق متزقاً غري منتظم وخروج �لدم .
• جرح له عمق ولي�س له ��ت�ساع ويحدث ب�سبب �لطعن من ج�سم �سلب مدبب ولي�س له جانب   �جلرح �لوخزي :	

حاد كامل�سمار ��و �ل�سكني ��و �إبرة .
• حتدث ب�سبب �لطعن باآلة حادة �جلانب  ومدببة مثل �ل�سكني ��و �جلنبية . جروح طعنية :	

�إ�سعاف �جلروح :                                                          
�لغر�س منها : �إيقاف �لنزيف وحماية �جلرح من �لتلوث. 

 �خلطو�ت :
��غ�سل يديك جيد�ًً مباء و�سابون. 1 .

. 2 ��غ�ســـل �جلـــرح مبـــاء �سبـــق غليـــه و�ل�سابـــون ��و ماء مـــن �حلنفية و��ستعمـــال �سا�س معقـــم �إذ� ��مكـــن ��و �إي قطعة 
مـــن �لقما�ـــس �خلفيـــف �ملعقم ��و �لنظيف ويكـــون �لغ�سيل من �لد�خـــل �إىل �خلارج وعدم تكـــر�ر ��ستخد�م  قطعة 

�ل�سا�س.
جفف �جلرح بقطعة �سا�س معقم  من �ل�سيدلية ��و نظيف . 3 .

���ستعمل مطهر ) مياه �سبق غليها ��و كحول �بي�س ( لتطهري �جلروح بعناية.  4 .
. 5 ثـــم �ســـع �سا�ـــس معقم جـــاف على �جلرح ثم قطعة من �لقطـــن و�ربط ال�ن �جل�سم بطبيعتـــه عنده مناعة ويكون 

خاليا و��ن�سجة جديدة .

ملحـــــــوظة: 
1-  ال ت�سعل ��و تعط�س على �ل�سا�س �ملعقم ��و �لقما�س �لنظيف عند و�سعه على �جلرح .

2-  يجب ��ن يكون �ل�سا�س �ملعقم ذ�ت حجم كاف لتغطية �جلرح با�كمله ويكون �لرباط من ��ربعة طبقات على �ال�قل. 
3-  �إذ� مل يوجد �سا�س معقم فيمكن تعقيم �إي قطعه من �لقما�س ��و غلى �لقما�س لب�سعة دقائق ثم تن�سيفه يف �ل�سم�س 

�ملبا�سرة  ��و كيها. 
4-  ال ت�سع �لقطن على �جلرح مبا�سرة فا�نه من �ل�سعب نزع �سعري�ت �لقطن �لدقيقة.

تفادى �الإ�سابة باجلروح :
و�سع �ال��سلحة �لنارية و �جلمبيات يف مكان مغلق باملفتاح . 1 .

. 2 و�سع �ل�سكاكني و�ملق�سات بعيد�ً عن متناول ��يدي �ال�طفال .
. 3 الحظ عدم جرى �ال�طفال وبا�يديهم ��ي وعاء زجاجي و�الحرت��س يف �ل�سري . 

و�سع �سفرة �حلالقة يف علبتها بعيد�ً عن متناول ��يدي �ال�طفال . 4 .
. 5 عند مناولة �سكني ��و مق�س ��و ��بره ��و ��ي ��له حادة ��خري ل�سخ�س �آخر جتنب تقدميه له من �جلانب �حلاد. 

. 6 �حلر�س و�النتباه عند ��ستخد�م �الآالت �حلادة ��و �الآالت �لدو�رة ��و �الآالت �لكهربائية .
. 7 عند ك�سر �إي وعاء زجاجي يجب جمع قطعه �ملتناثرة على �ال�ر�س ب�سرعة وحذر .

عدم �ل�سري على �ال�ر�س حايف �لقدمني . 8 .
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�لعو�قب �ملرتتبة على عدم �إ�سعاف �جلروح ب�سكل �سليم:  

1( �اللتهابات وخطورتها للجروح :
       ينتج �اللتهاب من منو �جلر�ثيم �لتي تف�سد �ال�ن�سجة وتفرز مو�د�ً �سامه فرتتفع درجة حر�رة �جل�سم وت�ساب بع�س 

�ال�ع�ساء �حل�سا�سة بال�سرر .

2( ��عر��س �اللتهابات:
    يبد�� �اللتهاب حول �ملنطقة باحمر�ر ويف بع�س �ال�وقات يفرز �سديد�ً ينتج عنه قيح و��حياناً يوجد ورم حتت �الإبط و��مل 

يف �لر���س و�رتفاع يف درجة �حلر�رة  .                                                              

3( �إ�سعاف �اللتهابات :
•ال ت�سغط على ��ي جرح ملتهب الإخر�ج �لقيح. 	

•ر�حة �مل�ساب وتقليل حركته. 	
•�سع على �جلرح �مللتهب كماد�ت حت�سر كاال�تي :  	

     ) ربع لرت ماء �سبق غليه ملدة خم�س دقائق + ملعقتان ملح طعام وتكون د�فئة ولي�ست �ساخنة(.

�لغر�س من �لكماد�ت �ل�ساخنة :
•ر�حة �ملري�س . 	

•تن�سيط �لدورة �لدموية . 	
•ت�سهيل �لتجمع �ل�سديدي . 	

ملحوظة :
مهمـــا كان �جلـــرح ب�سيـــط فا�نه ميكـــن تلوثه مباليني من �جلر�ثيـــم �لتي تدخل �جل�سم عـــن طريقة ولذ� يجب  1 .

تطهري ��ي جرح ب�سيطاً كان ��م كبري�ً 
�جلرح يف كف �ليد ��و يف �لرجل ��و حتت �لركبة ��و يف �لوجه �حتمال �اللتهابات فيها ��خطر من �ملو��سع �لباقية  2 .

. 3 �ملعروف ��ن �جلروح خطره جد�ً لكل مر�سى �ل�سكر و�مل�سابني بت�سلب �ل�سر�يني

ثالثاً : لعب �ال�دو�ر  ) 30 دقيقة (
بعد �سرح �جلل�سة نظريا تقوم �ل�سيد�ت بلعب �دو�ر على ما قدم من معلومات يف �جلل�سة حيث تلعب �إحدى �ل�سيد�ت دور 

�مل�ساب و �ال�خرى دور �مل�سعفة و يقيم �لباقي �ملوقف .
ويف�سل تكر�ر هذه �خلطوة عدة مر�ت �إىل ��ن تتا�كد �ملي�سرة من �متالك معظم �ل�سيد�ت للمهار�ت �لتي حتتوى عليها 

�جلل�سة.

ر�بعاً : تقييم �جلل�سة ) 10 دقائق (
�طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	
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�جلروح �خلا�ســـــــة)3(

��هد�ف �جلل�سة:
�لتعرف على �حل�سر�ت و �حليو�نات �لتي ت�سبب لنا �جلروح. 1 .

�ال�ستفادة من �خلرب�ت �ل�سابقة يف �لتعامل مع هذه �الإ�سابات. 2 .
�لتدريـــب علـــى �لطـــرق �لعلميـــة �ل�سليمـــة ملو�جهة هـــذه �ملو�قـــف و �إ�سعاف �مل�ســـاب بطريقة �سليمـــة حفاظا على  3 .

حياته.
�لتعرف على طرق �لوقاية من �الإ�سابة بهذه �جلروح. 4 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة : 120 دقيقة

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة: �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (
ثم متهد باحلو�ر و�ملناق�سة �ملفتوحة حول �لنقاط �لتالية:-

��واًلً �ملناق�سة �ملفتوحة ) 20 دقيقة (

ثانياً : �ل�سرح �لنظري �ملدعم بال�سور و �للوحة �لوبرية) 35 دقيقة (

1: لدغ �لنحل ��و �لدبور :
    يز�ل �لزبان مبلقاط ��و �الإبهام ��و �ل�سبابة ويو�سع ثلج يف مكان �الإ�سابة .

 2 : ع�سة �لكلب : )عقر �حليو�نات (
    1- �إذ� ��مكـــن مر�قبـــة �حليـــو�ن و�لتعـــرف على مـــكان تو�جده ��و ��خذه حيـــا �إىل �لطبيب �لبيطـــري كان ��ف�سل للتا�كد من 

خلوه من د�ء �لكلب.
   2- �إذ� ثبـــت مر�ـــس �حليـــو�ن بـــد�ء �لكلب فيعطى �مل�ساب 5 حقن �سد د�ء �لكلب وكذلك �إذ� مل ميكن �لتا�كد من وجود هذ� 

�ملر�س ��و كانت �الإ�سابات خطرية ��و يف �لوجه ��و يف �لرقبة.

ت�سا�ل �ملي�سرة �ل�سيد�ت ما �حل�سر�ت و �حليو�نات �لتي ت�سبب جروح لالن�سان ؟
ماإذ� نفعل يف كل حالة ؟ 

�ذكري حاالت مت فيها �سفاء �مل�ساب مع ذكر ��سباب �ل�سفاء و �خرى مل يحالفه �حلظ يف �ل�سفاء ماإذ� حدث له و ما هي 
�ال�سباب ؟

و�ملناق�سة. �حلو�ر  •	
�لتو�سيحية. �ل�سور  و  �لوبرية  �للوحة  با�ستخد�م  �لنظري  �ل�سرح  •	

�ال�دو�ر. لعب  •	
و�لتقييم. �ملالحظة  •	
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 �الإ�سعافات �ال�ولية للع�سة :
    غ�سل �جلرح جيد�ًً لتنظيفه من �للعاب بدعكه باملاء و�ل�سابون مر�ر�ً ثم �سطفه باملاء �جلاري وو�سع عليه غيار معقم ثم 

نقله �إىل �مل�ست�سفي ��و �لطبيب.
  

3 : ع�سة �لثعبان :
�لوقايـــة : �لتفـــت خلطو�تـــك عند �ســـريك يف ��ر�س زر�عيـــة ��و �سحر�وية والحظ مـــكان جلو�سك ومكان و�سع يـــدك , �إلب�س 

حذ�ء د�ئماً .

�ال�عر��س : 
��مل يف �حلال مع ورم و�سحوب يف �لوجه.  1 .

قيئ و�سيق يف �لتنف�س  ويكون �لنب�س �سريع و�سعيف . 2 .
ويف بع�س �ال�حيان فقد�ن �لوعي.  3 .

خطو�ت �إ�سعاف م�ساب بع�سة �لثعبان : 
•��وقف حركة �مل�ساب.  	

•نقـــل �مل�ســـاب �إىل ��قـــرب م�ست�سفي ��و �إىل �لطبيب فور�ً و��ثناء نقله ��ربط ما بني �لقلب ومكان �الإ�سابة �إذ�   كانت  	
�الإ�سابة يف �لذر�ع ��و �ل�ساق ويجب ��ن يكون هذ� �لرباط كاف ملنع �سريان �لدم يف �ل�سر�يني �لعميقة.

• عقم �سكينة ��و مطو�ة بلهب ثم �سرط على �سكل + فوق كل عالمة لال��سنان. 	
• تذكـــر ��ن �لنـــاب يدخـــل عميقـــاً ومييل ولذلك يجـــب ��ن يكون �لت�سريـــط بالعر�س �سطحيـــاً و�لت�سريط بالطول  	

عميقا وجتنب قطع �لع�سالت ��و �ال�ع�ساب خ�سو�سا يف �ال��سابع  و�ليد ��و �ملع�سم.
•���سغـــط علـــى مـــكان �جلرح الإخـــر�ج �لدم �ملحتوى على �ل�سم ثـــم ��مت�سه با�د�ة �مت�سا�س ��و بالفـــم ثم ��ب�سق �لدم  	
�ملمت�ـــس و�غ�ســـل �لفـــم جيـــد�ً وكرر هذه �لعملية عـــدة مر�ت وبني فـــرت�ت �المت�سا�س �سع ماء بـــارد ��و ثلج على 

�جلزء �مل�ساب.

4 : لدغ �لعقرب : 
�لوقاية : جتنب �خلر�بات و �ال�ماكن �ملهجورة .

 �ال�عر��س : �ل�سعور باحلرقان وعند �ال�طفال حركات غري طبيعية وقيئ وتقل�س يف �لع�سالت .

 �الإ�سعافات �ال�ولية:
•�إذ� كانت �للدغة يف �ليد ��و يف �لرجل فا�ربط فوق �جلزء �مل�ساب حتت م�ستوى باقي �جل�سم. 	

•�إذ� كانت �الإ�سابة يف غري �لذر�ع ��و �ل�ساق ف�سع ثلج بكرثة على مكان �الإ�سابة. 	
•�نقل �مل�ساب �إىل �مل�ست�سفي ��و �لطبيب فور�ً.  	

مالحظة : �لت�سريط و�المت�سا�س فائدتهما �سئيلة لقلة كمية �ل�سم 

ثالثاً : لعب �ال�دو�ر ) 35 دقيقة (
بعـــد �ســـرح �جلل�ســـة نظريا تقوم �ل�سيد�ت بلعب �دو�ر على ما قدم من معلومـــات يف �جلل�سة حيث تلعب �إحدى �ل�سيد�ت دور 

�مل�ساب و �ال�خرى دور �مل�سعفة و يقيم �لباقي �ملوقف .
ويف�ســـل تكـــر�ر هـــذه �خلطوة عـــدة مر�ت �إىل ��ن تتا�كـــد �ملي�سرة من �متالك معظـــم �ل�سيد�ت للمهار�ت �لتـــي حتتوى عليها 

�جلل�سة.
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ر�بعاً : تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

خام�ساً : ��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 15 دقائق (
وفيها تت�سارك �ل�سيد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملهن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن.. 
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�لنزيف)4(

��هد�ف �جلل�سة: 
�لتعرف على �ال�نو�ع �ملختلفة للنزيف و كيفية �لتمييز بينها.  1 .

�لتدريب على كيفية �لتعامل مع كل نوع و �إ�سعاف �مل�ساب بطريقة �سليمة 2 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 120 دقيقة

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة: �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (
ثم متهد باحلو�ر و�ملناق�سة �ملفتوحة حول �لنقاط �لتالية:-

��واًلً �ملناق�سة �ملفتوحة )25 دقيقة (

ثانياً : �ل�سرح �لنظري �ملدعم بال�سور و �للوحة �لوبرية )35دقيقة (

��نو�ع �لنزيف 
�لنزيف قد يكون نزيفاً خارجياً ��و نزيفاً د�خلياً .

��: �لنزيف �خلارجي  : 
وفيه ي�سيل �لدم من �جلرح �إىل خارج �جل�سم وهو �إما ��ن يكون م�سدره:

: وهو �لوعاء �لذي يحمل �لدم �ملوؤك�سد �خلارج من �لقلب ليوزعه على ��جز�ء �جل�سم ويكون لون �لدم  •  �ل�سريان	
��حمر فاحت ويتدفق بغز�رة على دفعات متتالية منتظمة تبعاً ل�سرعة �لنب�س.

• : وهـــو �لوعـــاء �لذي يحمل �لدم غري �ملوؤك�سد من ��جز�ء �جل�سم �إىل �لقلب ويكون لون �لدم ��حمر غامق  �لوريـــد	
وين�ساب �لدم بتيار م�ستمر بطئ ن�سبياً .

• : ويكون �لدم ��حمر فاحت على �سكل طفح من جميع �سطح �جلرح.   �ل�سعري�ت �لدموية	

و�ملناق�سة. �حلو�ر  •	
�لتو�سيحية. �ل�سور  و  �لوبرية  �للوحة  با�ستخد�م  �لنظري  �ل�سرح  •	

�الدو�ر. لعب  •	
و�لتقييم. �ملالحظة  •	

ما هي ��نو�ع �لنزيف؟
كيف نتعامل مع كل نوع ؟

هل �سبق و تعر�ست حياة �ن�سان تعرفه للخطورة ب�سبب �لنزيف ؟ �ذكرى �لق�سة.
هل ر��يت �حد� ينزف من �النف ماإذ� فعلت له لتوقف �لنزيف ؟
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�إ�سعاف �لنزيف �خلارجي: 
    باإحدى �لطرق �الآتية:

�ل�سغط �ملبا�سر على �جلرح: 
علـــى مكان �جلرح بقطعة من �لقما�س �لنظيـــف ��و �ل�سا�س �ملعقم ثم ��كرث من طبقات �لقما�س وال ترفع  • ��سغـــط 	
��ي قطعة منة مع ��ستمر�ر �ل�سغط ,  ثم �رفع �لع�سو �لنازف فوق م�ستوى �جل�سم ,  ثم �ربط  بني مكان �الإ�سابة 

و�لقلب حتى يتجلط �لدم ثم,  يربط �لغيار برباط  و يرفع �لرباط �لكائن بني مكان �الإ�سابة و�لقلب.
• �لركبة . �ل�سغط على �ل�سريان �لنازف: بالذر�ع – �ل�ساق –	

•رباط �لتورنيكية ) ��و �لرباط �ل�ساغط ( : ويجب عدم خلعة �إال مبعرفة �لطبيب. 	
•�لر�حة �لتامة للم�ساب. 	

•نزع مالب�سة �ل�سيقة من حول �لرقبة و�ل�سدر و�لبطن. 	

•�إيجاد �لتهوية �لكافية له مع تدفئته �إذ� كان �جلو بارد�ً . 	
•عدم ��عطاء �مل�ساب ��ي �سو�ئل �إال بعد �إيقاف �لنزيف. 	

ب : �لنزيف �لد�خلي:
1( ��عر��سه:

•�لعيون تائهة وحدقة �لعني مت�سعة. 	
•�لتنف�س �سطحي وغري منتظم. 	
•�لنب�س �سعيف وغري منتظما. 	

•�جللد �ساحب وبارد� ورطب. 	
• بالعط�س �ل�سديد. �الإح�سا�س	

• ميل للقيء ويف بع�س �ال�حيان يحدث نزيف من �لفم ��و من �ال�نف بدون ��ي جرح يف هذين �لع�سوين. 	

2( �إ�سعاف �لنزيف �لد�خلي:
•�إر�حة �مل�ساب يف و�سع منا�سب ومريح . 	

•�إر�حة �مل�ساب يف �ل�سرير . 	
•�إذ� كان �لوجه ���سفر فالدم ال ي�سل بكمية للر���س ولذلك ينام �مل�ساب على ظهره وترفع ركبتاه. 	

•�إذ� كان �لوجه ��حمر فالنزيف �إذ�ً يف �لر���س جنعل �ال�كتاف يف م�ستوى ��على من �جل�سم ) ن�سف جلو�س (. 	
•حاول ��ن جتعل �مل�ساب ي�سيطر على حركة �لقيء. 	

•عدم �إعطائه ��ي �سو�ئل. 	
•�حتفظ بحر�رة ج�سمه بو�سع غطاء منا�سب على �مل�ساب . 	

•جتنب حتريك �مل�ساب و���ستدعى �لطبيب فور�ً. 	

ج : �لنزيف من �ال�نف 
قد يحدث طبيعيا نتيجة وجود زو�ئد باال�نف ��و نتيجة �إ�سابة �ال�نف .

�إ�سعافه:
��جل�س �مل�ساب و�خف�س ر���سه �إىل �ال�مام . 1 .

. 2 ��ح�س يف ��نفة قطعة من �ل�سا�س مبللة مبياه مثلجة و �جعل طرفها يف �خلارج مع �ل�سغط �ليدوي على جانبي 
مقدم �ال�نف.

ميكن و�سع كماد�ت مياه باردة ��و مثلجة على جبهة �مل�ساب و��نفه. 3 .
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ثالثاً : لعب �ال�دو�ر  ) 35 دقيقة (
بعـــد �ســـرح �جلل�ســـة نظرياً تقوم �ل�سيد�ت بلعب �دو�ر على ما قدم من معلومـــات يف �جلل�سة حيث تلعب �إحدى �ل�سيد�ت دور 

�مل�ساب و�ال�خرى دور �مل�سعفة و يقيم �لباقي �ملوقف .

ويف�ســـل تكـــر�ر هـــذه �خلطوة عـــدة مر�ت �إىل ��ن تتا�كـــد �ملي�سرة من �متالك معظـــم �ل�سيد�ت للمهار�ت �لتـــي حتتوى عليها 
�جلل�سة.

ر�بعاً : تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره , وملاإذ� ؟ 	

خام�ساً : ��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن..
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�الختناق)5(
��هد�ف �جلل�سة: 

�لتعرف على ���سباب �الختناق �ملختلفة . 1 .
�لتدريب على كيفية �إ�سعاف �مل�ساب يف كل حالة . 2 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 120 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة: �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (

ثم متهد باحلو�ر و�ملناق�سة �ملفتوحة حول �لنقاط �لتالية:-

��واًلً �ملناق�سة �ملفتوحة )20 دقيقة (

ثانياًً �ل�سرح �لنظري �ملدعم بال�سور و �للوحة �لوبرية ) 35 دقيقة (

يحدث �الختناق: عدم ح�سول �جل�سم على �ملقد�ر �لكايف من �ال�ك�سجني و�إذ� مل ي�سعف �مل�ساب فا�نة يوؤدى �إىل فقد�ن �لوعي 
ثم �لوفاة.

���سباب �الختناق :
•�سغط م�ستمر على �ل�سدر بتا�ثري ثقل مثل ) �خلنق (. 	

•�ن�سد�د �مل�سالك �لهو�ئية ب�سبب دخول ج�سم غريب كاملاء يف حالة �لغرق. 	
•��ستن�ساق غاز�ت �سامة ��و �لوجود يف جو به كمية قليلة من �ال�ك�سجني. 	

•�لت�سمم بو��سطة �ملخدر�ت ��و �لكحوليات. 	
•�ل�سدمة�الختناقية �لتي ت�سبب �سلل �جلهاز �لتنف�سي. 	

•�لغ�سة �لتي قد حتدث ��ثناء تناول �لطعام. 	

��عر��س �الختناق :
•�سعوبة  يف �لتنف�س . 	

•�حمر�ر �لوجه. 	

•زرقة �ل�سفتان . 	

و�ملناق�سة.  �حلو�ر  •	
�لتو�سيحية. �ل�سور  و  �لوبرية  �للوحة  با�ستخد�م  �لنظري  �ل�سرح  •	

�ال�دو�ر. لعب  •	
و�لتقييم. �ملالحظة  •	

متى يحدث �الختناق ؟ هل ر��يت �سخ�س م�ساب باال�ختناق من قبل ؟ ماإذ� حدث له ؟
كيف ن�سعف �سخ�س م�ساب باال�ختناق ؟
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�إ�سعاف �الختناق:
1.�لتنف�س �ل�سناعي �الإنقاذي:- قبلة �حلياة

هو ���سلوب لدفع �لهو�ء �إىل رئتي �مل�ساب, ومن ثم �إىل �جل�سم. 
يعطى �لتنف�س �ل�سناعي عندما يتوقف �مل�ساب عن �لتنف�س.

  
 كيفية �إعطاء �لتنف�س �ل�سناعي �الإنقاذي:

�فتح جمرى �لهو�ء بطريقة �إمالة �لر���س ورفع �لذقن . 1 .
ي�سع �مل�سعف فمه على فم �مل�ساب مبا�سرة بعد و�سع حاجز من �ل�سا�س ) �إذ� توفر ( على فم �مل�ساب و�لنفخ من  2 .

خالله ) �إذ� مل يتو�فر �حلاجز ي�سع �مل�سعف فمه على فم �مل�ساب مبا�سرة . 
�عط �مل�ساب نف�سني ببط : حتى ترى �سدره يرتفع وتوقف برهة بعد كل نف�س لترتك �لهو�ء يخرج . 3 .

. 4 �فح�س نب�س �مل�ساب بعد ذلك( �سع يدك على جانب �لرقبة للتا�كد من �لنب�س(.
�إذ� كان لديـــه نب�ـــس وال يتنف�ـــس ��ستمـــر يف �لتنف�س �ل�سناعـــي باإعطاء �مل�ساب نف�س كل خم�ـــس ثو�ين ملدة دقيقة  5 .
و�حـــدة و�عـــد فح�س �لنب�ـــس للتا�كد من ��ستمر�ره , و��ستمر يف �لتنف�س �ل�سناعـــي مع فح�س �لنب�س كل دقيقة 

وال توقفه �إال �إذ� بد� �مل�ساب يف �لتنف�س �لتلقائي. 
�إذ� مل يكن لديه نب�س ��جري له �إنعا�س قلبي رئوي. 6 .

2.طريقة هيملي�س الإ�سعاف �مل�ساب وهو و�قف
يقف �مل�سعف خلف �مل�ساب ثم يحيط خ�سر �مل�ساب بيديه . 1 .

ي�سم �إحاالإنعا�س:ي�سعها فوق منطقة �ل�سر�سوف ���سفل عظمة �لق�س. 2 .
ي�ســـع يـــده �ال�خرى فوق �ليـــد �مل�سمومة , ثم ي�سغط عدة �سغطات �سريعة وق�سرية بو��سطة �ليد �ملقبو�سة مع  3 .

�إمالة �ل�سغط قليال نحو �ال�على ) يح�سب ��ن تكون كل �سغطة منف�سلة عن �ال�خرى(.
يكرر �ل�سغط حو�يل �ست مر�ت حتى يخرج �جل�سم �لغريب وتنظف �ملمر�ت �لهو�ئية. 4 .

يبحث عن �جل�سم �لغريب يف فم �مل�ساب , ويخرجه �إذ� مل يقذفه �مل�ساب بنف�سه للخارج. 5 .

3.طريقة �الإنعا�س :
يفتح جمرى �لهو�ء بطريقة �إمالة �لر���س �إىل �خللف ورفع �لذقن ال�على.                        1 .

حـــدد �لطـــرف �ل�سفلـــي للقف�ـــس �ل�سدري للم�ســـاب ومرر �إ�سبعيـــك �ل�سبابـــة و�لو�سطى حتى ت�ســـل �إىل عظمة  2 .
�لق�ـــس, ثـــم �ســـع �الإ�سبعني  علـــى عظمة �لق�س و�ســـع ر�حة �ليد �ال�خرى بعـــد �الإ�سبعني ثم �ســـع �ليدين فوق 

بع�س. 
��ستخدم ر�حتي �ليدين لل�سغط على عظمة �لق�س و�بعد ���سابعك بت�سبيكها ورفعها �إىل ��على. 3 .

�جعل ذر�عيك يف خط م�ستقيم مع ب�سط مرفقيك بحيث تكون كتفاك فوق يديك مبا�سرة. 4 .
يف كــــل �سغطـــــة يجــب �سغـــــط �لقف�س �ل�سدري �إىل ���سفـل 4-5. 5 �سم ويجب �إن يعـــود �ل�سدر �إىل و�سعه �لطبيعي 

قبل �لبدء يف �ل�سغط مرة ��خرى.

���سباب �الختناق:-
1: �لغرق:

�لوقاية:ال ت�سبح مبفردك وال ت�سبح �إال يف مكان �آمن.
 ال ت�سبح بعد �ال�كل ��و حني تكون متعبا ��و مرهق وال ترتك طفال بجو�ر �ملاء ولو حتى لدقائق قليلة. 
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�الإ�سعاف:
•تفريغ �ملاء من �سدر �لغريق بال�سغط على �لبطن  	

•�إخر�ج ��ي ��ج�سام غريبة تتعلق بامل�ساب مثل: - 	
•�لطني ��و ��ور�ق �ال��سجار. 	

•عمل تنف�س �سناعي. 	

2 : �الختناق بالغاز  :
�لوقاية : ر�عي تهوية �ملطبخ و�حلمام لكي ال يحتجز �لغاز فيه. 

و�ســـارع يف ���ســـالح �لبوتاجـــاز و�ل�سخانـــات و�ال�فر�ن �لتي ي�ستخدم فيها �لغاز كوقود كما ير�عـــى ��ن تبنى �ال�فر�ن �لبلدية يف 
��ماكن جيدة �لتهوية.

�الإ�سعاف:
•ي�سع �مل�سعف على ��نفة وفمه مندياًل مبلاًل باملاء بعد ��خذ نف�س عميق ويدخل �حلجرة ز�حفا على ��ر�سها. 	

•��قفل م�سدر �لغاز ��و �لدخان. 	
•��فتح �ل�سبابيك لتهوية �حلجرة. 	

•��نقل �مل�ساب من �ملكان �مل�سحون بالغاز ��و �لدخان. 	
•يعمل للم�ساب تنف�س �سناعي. 	

•ي�ستدعى �لطبيب ��و ينقل للم�ست�سفي. 	

3 : �إ�سعاف �ل�سدمة �لكهربائية:
• يجب ��بعاد �مل�ساب فور�ً من مكانة وذلك بقطعة من �خل�سب �جلافة طويلة  يجب ��واًل قطع �لتيار �لكهربائي –	

وخالية من ��جز�ء معدنية.
•يجب وقوف �ل�سخ�س �مل�سعف على قطعة خ�سب جافة . 	

•بعد �إبعاد �مل�ساب عن م�سدر �لكهرباء يعمل له تنف�س �سناعي. 	
•ينقل �مل�ساب �إىل ��قرب وحدة عالجية . 	

4 : وجود ج�سم غريب يف �لق�سبة �لهو�ئية :
يف بع�س �ال�حيان يدخل ج�سم غريب كالغذ�ء مثاًل يف �لق�سبة �لهو�ئية فينتج �ن�سد�د �ملجارى �لهو�ئي و�ختناق و�إذ� �نزلق 

هذ� �جل�سم �إىل �لرئتني فا�نه ي�سبب �لتهابا ��و وفاة.
    

�لوقاية: 
•ال تعطى �سغار �ال�طفال �ملك�سر�ت ��و �حلبوب )�لطعام �ل�سلب ( قبل ��ن تظهر ���سنا�نهم. 	

•و�ن يتعلمو� �مل�سغ جيد�ً. 	
•ال ترتكهم يجرون ��ثناء م�سغ �لطعام وبلعه. 	

• ��بعد �لدبابي�س و�ال�زر�ر عن متناول ��يدي �ال�طفال. 	
•ال تتحدث و �لطعام بد�خل فمك و ال تتنف�س من فمك �إثناء �ال�كل. 	

•�م�سغ �لطعام جيد�ً قبل �لبلع و �سرورة وجود كوب من �ملاء على مائدة �لطعام . 	

 �الإ�سعاف: 
•دع �مل�ساب يكح حتى يلقى �إىل �خلارج باجل�سم �ل�سلب. 	
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• �لغريب وال حتاول ��خر�ج �جل�سم بو�سع �الإ�سبع د�خل �لفم  	
•ال ت�سرب �مل�ساب على ظهره حتى ال ينزلق �جل�سم �لغريب  �إىل �لعمق  	

•�إذ� كان �مل�ساب طفال فيم�سك برجليه �إىل فوق ليكون و�سع �لر���س �إىل ���سفل و��سربه خفيفا ما بني كتفيه  	
•ال ت�سغل �مل�ساب عن �لكح ب�سوؤ�له ��و باإظهار �ن�سغالك عليه  	

•�إذ� وقف �لتنف�س وهذ� نادر� فاعمل له تنف�س �سناعي  	

ثالثاً : لعب �ال�دو�ر ) 35 دقيقة (
بعـــد �ســـرح �جلل�ســـة نظرياً تقوم �ل�سيد�ت بلعب �دو�ر على ما قدم من معلومـــات يف �جلل�سة حيث تلعب �إحدى �ل�سيد�ت دور 

�مل�ساب و �ال�خرى دور �مل�سعفة و يقيم �لباقي �ملوقف .
ويف�ســـل تكـــر�ر هـــذه �خلطوة عـــدة مر�ت �إىل ��ن تتا�كـــد �ملي�سرة من �متالك معظـــم �ل�سيد�ت للمهار�ت �لتـــي حتتوى عليها 

�جلل�سة.

ر�بعاً : تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره , وملاإذ� ؟ 	

خام�ساً : ��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 15 دقائق (
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن..
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�لت�سمم)6(

��هد�ف �جلل�سة:
�لتعرف على �ال��سباب �ملختلفة للت�سمم 1 .

ت�سخي�س �لت�سمم عن طريق مالحظة ��عر��سه  2 .
�لتدريب على �إ�سعاف �لت�سمم  3 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 90 دقيقة

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة: �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (
ثم متهد باحلو�ر و�ملناق�سة �ملفتوحة حول �لنقاط �لتالية:-

��واًلً �ملناق�سة �ملفتوحة) 10 دقائق (

ثانياً : �ل�سرح �لنظري �ملدعم بال�سور و �للوحة �لوبرية) 35 دقيقة (

�ل�سم : هو كل مادة تدخل يف �جل�سم فتف�سد وظائفه �لطبيعية وت�سبب �عتالل �ل�سحة وقد توؤدى �إىل �لوفاة .

كيف يحدث �لت�سمم : 
•عن طريق �خلطا� )تناول �ل�سم بدال من �لدو�ء(. 	

•بد�س �ل�سم يف �لطعام ��و �ل�سر�ب بق�سد جنائي. 	
•بق�سد �النتحار. 	

��عر��س �لت�سمم:
قـــد تختلـــف �ال�عر��ـــس كثـــري�ً وهـــي تعتمد على نـــوع �ل�سم وكميتـــة ومدة بقائـــه يف �جل�سم  وحالـــة �مل�ساب قبـــل �ل�سم وهي 

��عر��س حادة ومفاجئة مثل : �لقيء – �الإ�سهال – �سعف وهبوط مفاجئ ثم فقد�ن �لوعي. 

•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	
•�ل�سرح �لنظري با�ستخد�م �للوحة �لوبرية و �ل�سور �لتو�سيحية. 	

•لعب �ال�دو�ر. 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

•هل �سبق لكي ��ن ر��يت �إن�سان �و حيو�ن م�ساب بالت�سمم ؟  	
•ماإذ� حدث له ؟ 	

•ما هي �عر��س �لت�سمم ؟ 	
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�إ�سعاف �لت�سمم: 
•�سرب �ملاء بكرثة مفيد �إذ ��نه يخفف من تركيز �ل�سم ولذلك يعطى �مل�ساب كميات كبرية مـــــن �ملاء ) ��ربعة ��كو�ب  	

من �ملاء ��و ��كرث (.
• �ملخدر�ت , وذلك عن طريق  عمـــل قيـــئ �سناعي يف حالة �لت�سمم �لغذ�ئـــي )بالطعام ( ��و بالزرنيخ – �لبرتول –	
�إدخال ���سبع �ليد ��و يد فر�ساة ���سنان يف حلق �مل�ساب  مع �ل�سغط على �لل�سان ��يل ���سفل ��و ��خذ حملول معاجلة 
�جلفـــاف ��و ��ربـــع ��كو�ب مـــاء ت�ساف �إليها كميات كبرية من �مللح ��و تناول حملـــول بيكربونات �ل�سود� يف �ملاء وال 

نقوم بعمل قئ �سناعي يف حاالت :
�لت�سمم باملو�د �لكاوية . 1 .

يف حالة �الإغماء ��و فقد�ن �لوعي . 2 .
•يعطى �مل�ساب مو�د ملطفة للغ�ساء �ملخاطي كاللنب و�لبي�س �ملربوب)�ملخبوط( . 	

•يف حالة عدم معرفة نوع �ل�سم يعطى �مل�ساب كوبا من �للنب �حلليب ��و خملوط ��ربع بي�سات وي�ستح�سن �إ�سافة  	
كوب لنب عليها ��و خبز حمروق.

•يف حالة �الختناق يعمل تنف�س �سناعي. 	

  من و�جبات �مل�سعف :
• ��ن يالحظ كل ما حول �مل�ساب حتى يتمكن من معرفة نوع �ل�سم.  	

•��ن يا�خذ عينة من �لقيء و�الإ�سهال و�الحتفاظ بها ليقدمها للمخت�سني.  	
•��ن يا�خذ ��قو�ل �مل�ساب حتى ميكنه معاونة رجال �ل�سبطية �لق�سائية يف حالة وفاة �مل�ساب. 	

�لت�سمم باملبيد�ت �حل�سرية :
ير�عـــي لب�ـــس مالب�س و�قية عند ر�ـــس �ملبيد�ت �حل�سرية وعند حدوث ��عر��س �لت�سمم باملبيـــد�ت �سرعة نزع �ملالب�س �ملبللة 

باملبيد�ت ودعك �جل�سم جيد�ً الإز�لة ��الآثار و�لذهاب �إىل �مل�سفي ال�خذ �الإ�سعاف �لالزم ب�سرعة

ثالثاً : لعب �ال�دو�ر) 20 دقيقة ( 
بعـــد �ســـرح �جلل�ســـة نظريا تقوم �ل�سيد�ت بلعب �دو�ر على ما قدم من معلومـــات يف �جلل�سة حيث تلعب �إحدى �ل�سيد�ت دور 

�مل�ساب و �ال�خرى دور �مل�سعفة و يقيم �لباقي �ملوقف .
ويف�ســـل تكـــر�ر هـــذه �خلطوة عـــدة مر�ت �إىل ��ن تتا�كـــد �ملي�سرة من �متالك معظـــم �ل�سيد�ت للمهار�ت �لتـــي حتتوى عليها 

�جلل�سة.

ر�بعاً : تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

خام�ساً : ��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن.
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�حلروق)7(

��هد�ف �جلل�سة: 
�لتعرف على ��سباب �حلروق.  1 .

ت�سخي�س درجة �حلرق لتحديد مدى خطورته و كيفية �لتعامل معه. 2 .
�كت�ساب مهارة �إ�سعاف �حلروق �ملختلفة. 3 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 90 دقيقة

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (
ثم متهد باحلو�ر و�ملناق�سة �ملفتوحة حول �لنقاط �لتالية:-

��واًل : �ملناق�سة �ملفتوحة) 20 دقيقة (

ثانياً : �ل�سرح �لنظري �ملدعم بال�سور و �للوحة �لوبرية) 40 دقيقة (

���سباب �حلروق:
�لتالم�س بالنار ��و �الج�سام �ل�ساخنة جد�ًَ. 1 .
. 2 �لتالم�س ب�سو�ئل يف درجة حر�رة عالية.

. 3 �لتعر�س للبخار.
. 4 �الحرت�ق باملو�د �لكيماوية.

. 5 �ال�سعاعات : �لتعر�س لال�سعاعات �ل�سارة ومنها �لتعر�س �لز�ئد حلر�رة �ل�سم�س.

درجة �حلروق :
حروق درجة ��وىل : �حمر�ر يف طبقات �جللد �ل�سطحية. 1 .

حروق درجة ثانية : ��حرت�ق طبقة �جللد جميعها. 2 .
حروق درجة ثالثة : تاآكل طبقة �جللد وتفحم �ال�ن�سجة و�لع�سالت. 3 .

•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	
•�ل�سرح �لنظري با�ستخد�م �للوحة �لوبرية و �ل�سور �لتو�سيحية. 	

•لعب �ال�دو�ر. 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

•هل �سبق لكي ��ن ر��يت �سخ�سا م�سابا بحروق ؟ ما �سبب ��سابته ؟ من ���سعفه و كيف ���سعفه؟ 	
•ما �الآثار �لتي ترتبت على �حلادث ؟ 	

•�إذ� ��سيب �حد �فر�د منزلك بحروق ماإذ� تفعلني له ؟ 	
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درجة خطورة �حلروق :
* �حلروق خطرية وتزد�د خطور�تها:

•كلما ز�دت م�ساحة �حلرق : وتتوقف خطور�تها على مدى ��ت�ساعها باجل�سم ��كرث مما تتوقف على عمق. 	
•�حلرق و�إذ� ��حرتق ��كرث من ثلث �جل�سم ولو بحروق �سطحية فاالإ�سابة خطرية. 	

•كلما ز�دت درجتها : ��ى عمقها. 	
• مر�سى �ل�سكر(. �إذ� كان �مل�ساب )�سعيف �لبنية – ��طفال – �سيوخ –	

* م�سببات �لوفاة يف �حلروق :
•�ل�سدمة �لع�سبية. 	

•�الختناق �لناجت من �لغاز�ت �ل�ساعدة من �ملو�د �مللتهبة �ملحيطة بامل�ساب. 	
• �حلروق يف �ماكن ح�سا�سة : كالقلب و�لرئتني و�لبطن و�ال�ع�ساء �لتنا�سلية. 	

• تلوث �حلروق بامليكروبات. 	
•�مت�سا�س �جل�سم للمو�د �لزاللية �ملتغرية يف مو�سع �حلرق. 	

*  �لغر�س من �إ�سعاف حاالت �حلروق :
تخفيف �ال�مل. 1 .

منع تلوث �حلروق. 2 .
جتنب حدوث �ل�سدمة. 3 .

* �إ�سعاف �حلروق 
 �حلرق �حلر�رى

•  يغ�سل �مل�سعف يده باملاء و�ل�سابون. 	
•  خلع مالب�س �مل�ساب ��و متزيقها دون خ�سونة �إذ� كانت ملت�سقة مبكان �حلرق فيجب ق�س �ملالب�س حول �جلزء  	

�ملحرتق.
•  منـــع �لهـــو�ء عـــن مو�سع �حلرق بو�سع غيار�ت معقمـــة ونظيفة فوق �حلرق حلمايتها مـــن �لتلوث وو�سع على  	

�ال�قل من 4 :9 طبقات  من �لغيار على �حلرق قبل ربطها –والتق�س �لفقاقيع �إذ� وجدت .
•�إذ� كانـــت �حلـــروق ت�سمـــل م�سطحا كبري�ً من �جل�سم يلف ج�سم �مل�ساب مبالية نظيفة ��و فوطة نظيفة قبل نقل  	

�مل�ساب �إىل �مل�ست�سفي .
•يرقد �مل�ساب على �الر�س وترفع ��ي�ساًً يديه �إذ� كانت م�سابة .  	

•يعانى �ملحرتق من �لعط�س �ل�سديد وميكن �عطائه ن�سف كوب ماء به ن�سف ملعقة ملح طعام. 	
 

ملحــــــــوظة:
عند �إ�سعاف �سخ�س ت�ستعل يف مالب�سه �لنار يلقى عليه بطانية ��وحلاف ويطرح ��ر�سا الطفاء �لنار �مل�ستعلة .

�الحرت�ق باملو�د �لكيماوية :
       تغ�ســـل �ملـــادة �لكيماويـــة بتيـــار مـــاء م�ستمـــر و�إذ� كنـــت تعلـــم ��ن �ملـــادة حام�ـــس �ســـع علـــى �حلـــرق حملول قلـــوى �سعيف 
) ن�ســـف لـــرت مـــاء به ملعقة �سغرية من بيكربونات �ل�سود� ( و�إذ� كان �الحرت�ق من مادة قلوية مثل �ل�سود� �لكاوية ف�سع 
علـــى �حلـــرق حام�س خمفف مثل حملول خمفف مـــن �خلل باملاء و�إذ� مل تتعرف على �ملادة �حلارقه جتنب �ملو�د �لكيماوية 

فيغ�سل �حلرق باملاء فقط ثم ��ربطة وجتنب تعر�سة ال��سعة �ل�سم�س.
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�حلروق �لناجتة عن �لتعر�س �لز�ئد الآ�سعة �ل�سم�س :
 وتنتج عن �لتعر�س �لز�ئد حلر�رة �ل�سم�س ولها ���سر�ر كثرية منها :

1- ��حرت�ق �جللد.                          2- تقل�س �لع�سالت.
3- �لهبوط.                           4- �سربة �ل�سم�س.

1( �إحرت�ق �جللد :
     وي�سببه �لتعر�س ال��سعة �ل�سم�س �ل�سديدة ��ذ ��نها ت�ساعد على تو�سيع �الوعية �لدموية في�ساب �جل�سم باحمر�ر ي�سحبة 

فقاقيع يف بع�س �الحيان ثم حروق و�رتفاع يف درجة �حلر�رة.
�إ�سعافة : 

•يحتاج �مل�ساب �إىل �لر�حة �لتامة. 	
•يدهن �جل�سم بالكرمي ��و بزيوت مهدئة كزيت �لزيتون. 	

2(تقل�س �لع�سالت :
    حتدث يف �لع�سالت �لد�خلية للج�سم ��و �لذر�عني ��و �ل�ساقني ��و �لع�سالت �ملعوية.

���سعافها:
•كماد�ت �ساخنة على مو�سع �لتقل�س. 	

•يعطى �مل�ساب حملوال مكون من ن�سف كوب ماء + ن�سف ملعقةملح طعام. 	
•ي�سرتيح �مل�ساب ر�حة تامة. 	

 
3(�لهبوط:

    عندمـــا ت�ستـــد حـــر�رة �جلو تزد�د كمية �لعـــرق �لتي يفرزها �جل�سم وتزد�د معها كمية �مللـــح �لذي يفقده �جل�سم وبالتايل 
فا�ن كل �سيء يف �جل�سم يا�خذ يف �لهبوط.

4(�سربة �ل�سم�س:
    عندمـــا ت�ستـــد حـــر�رة �جلو ويتوقف �جل�سم عن ��فر�ز �لعرق فاحلر�رة تخزن يف �جل�سم فرتتفع درجة �حلر�رة وغالباً ما 

ي�ساب بها �مل�سنون وذوى �لبد�نة و�ملدمنون على �خلمر و�ال�طفال.

مقارنة بني �لهبوط و�سربة�ل�سم�س :
أعراض ضربة الشمسأعراض الهبوط

وجه م�سفر رطب 1 .
حر�رة �جل�سم عادية ��و منخف�سة 2 .

عرق غزير ��و �سعف �سديد 3 .
�سد�ع وقئ 4 .

���سعافة :
نقل �مل�ساب �إىل مكان د�فئ 1 .

تخف�س ر���س �مل�ساب عن باقى �جل�سم  2 .
��عطاء �مل�ساب ماء مالح  3 .

��طلب �لطبيب  4 .

وجه حممر جاف 1 .
حر�رة ج�سم �مل�ساب مرتفعة 2 .

جاف ونب�س �سريع 3 .
. 4 �سد�ع وقيئ

���سعافة : 
نقل �مل�ساب �إىل مكان بارد 1 .

كماد�ت باردة على �لر���س و�الطر�ف 2 .
��رفع �لر���س عن م�ستوى باقى �جل�سم 3 .

ال يعطى �سو�ئل منبهة مع طلب �لطبيب 4 .
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ثالثاً : لعب �ال�دو�ر ) 30 دقيقة (
بعد�ســـرح �جلل�ســـة نظريـــا تقوم �ل�سيـــد�ت بلعب �دو�ر على ما قدم من معلومات يف �جلل�سة حيـــث تلعب �إحدى �ل�سيد�ت دور 

�مل�ساب و �الآخرى دور �مل�سعفة و يقيم �لباقى �ملوقف .
ويف�ســـل تكـــر�ر هـــذه �خلطوة عـــدة مر�ت �إىل �ن تتا�كـــد �ملي�سرة من �متالك معظـــم �ل�سيد�ت للمهار�ت �لتـــي حتتوى عليها 

�جلل�سة .

ر�بعاً : تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهم حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �جاباتهم بعناية:  

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

خام�ساً : ��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية)15 دقائق ( 
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. .
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�لك�سور)8(
��هد�ف �جلل�سة:

�لتعرف على ��نو�ع �لك�سور و ���سبابها. 1 .
�لتدريب على كيفية ت�سخي�س �لك�سور من خالل معرفة عالماتها. 2 .

�لتدريب على كيفية �إ�سعاف �لك�سور. 3 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 120 دقيقة

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (
ثم متهد باحلو�ر و�ملناق�سة �ملفتوحة حول �لنقاط �لتالية:-

��واًل : �ملناق�سة �ملفتوحة) 20 دقيقة (

ثانياً : �ل�سرح �لنظري �ملدعم بال�سور و �للوحة �لوبرية) 35 دقيقة (

�لك�سور : هي حدوث �سرخ ��و �نق�سام يف �لعظم يف مكان و�حد ��و ��كرث .

 ��نو�عها : 

�لك�ســـر �لب�سيـــط : ي�سمـــى �لك�سر ب�سيطـــا �إذ� كان مو�سع �لك�ســـر ال يت�سل بالهو�ء �خلارجـــى ��ى ال ي�سحبه جرح  1 .
ي�سمح بتلويث �لك�سر. 

�لك�ســـر �مل�ساعـــف : وهـــو �مل�سحوب بجرح ي�سمـــح بتلويثه �سو�ء كان م�سحوبا بربوز �جلـــزء �ملك�سور خارج �جل�سم  2 .
��و مل يكـــن يف �لغالـــب تكـــون جميـــع ك�سور �لفك �ال�سفل من هذ� �لنوع و�جلرح يحـــدث عادة من �لد�خل فيت�سل 

�لك�سر بتجويف �لفم.
�لك�سر �ملركب : هو ك�سر يف �لعظم ي�ساحبه جرح وتهتك يف �ال�ن�سجة و�لع�سالت ��و قطع يف �ل�سر�يني ��و �ال�ع�ساء  3 .

��و ك�سر �إحدى �لعظام يف ��كرث من مو�سع ��و ك�سر �لعظمة مع �ملف�سل. 

•�حلو�ر و�ملناق�سة.  	
•�ل�سرح �لنظري با�ستخد�م �للوحة �لوبرية و �ل�سور �لتو�سيحية.  	

•لعب �ال�دو�ر. 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

•هل �سبق لكي ��ن ر��يت ��حد�ً م�سابا بك�سور ؟ �سفي لنا ما ر��يت؟ 	
•من ���سعفه ؟ و كيف ���سعفه ؟ 	

•هل ترك �حلادث ��ثر�ً عند �مل�ساب ؟ 	
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���سباب �لك�سور :  
حتدث ك�سور يف �لعظام نتيجة �الإ�سابات ��و �ل�سقوط من �سطح مرتفع.

عالمات �لك�سور:
تغري يف �سكل �لع�سو . 1 .

حدوث ��مل عند حتريك �لع�سو. 2 .
فقد�ن وظيفة �لع�سو فقد�ناً جزئياً كحدوث �سلل به ��و عدم �لقدرة على حتريكه يف �جتاه معني . 3 .

م�ساهـــدة تهتـــك فـــوق �لك�سر وورم عام ��و و�سع غري عـــادي بالع�سو ���سفل �لك�سر كاإلتـــو�ء �لركبة و�لقدم للخارج    4 .
يف حالة  ك�سر عظمة �لفخذ.

حدوث ق�سر يف �لع�سو �مل�ساب عن �لع�سو �ل�سليم.  5 .
يعـــرف طـــرف �لك�ســـر �إذ� كان قريبـــا من �جللد ��و مب�ساهدتـــه �إذ� كان بارز� منه وقد يوجـــد بع�س هذة �لعالمات    6 .

��و كلها. 

�إ�سعاف �لك�سور :
�جلبائر : وت�ستخدم يف �لك�سور لال�غر��س �الآتية : 1 .

•حفظ �لع�سو �مل�ساب يف حالة من �لر�حة يخف معها �ال�مل. 	
•جتنب حدوث تهتك باال�ن�سجة �ملحيطة به نتيجة �حتكاكها با�طر�ف �لعظم �ملك�سورة يف حالة �سوء �إ�سعافها. 	

•حفـــظ جزئـــي �لعظمـــه يف ��جتاهها �لطبيعى ولذ� وجب �ن تكون �جلبرية من مـــادة كاخل�سب ��و �لكرتون بعد ��ن  	
تغطـــى بالقطـــن ��و �لقما�ـــس �لنظيف لتحفـــظ �لطبقة �جللدية مـــن �الإ�سابات ويف حالة عـــدم ���ستخد�م �لقطن 
لعـــدم وجـــوده ميكـــن ���ستعمـــال قطـــن �ملالب�س و�لق�ـــس وملا كانت �جلبائـــر �خلا�سة بـــكل ك�سر بعيدة عـــن متناول 
 �مل�سعـــف يف مـــكان �حلـــادث فيمكـــن ��بتـــكار جبائـــر وقتية من �لع�ســـا ��و �ملظلـــة ��و ��يـــدى �ملق�سات ��و قطـــع خ�سبية 

��و قطع كرتون .
•فح�س �لنب�س �لبعيد بعد مكان �لك�سر قبل وبعد �لتثبيت. 	

•�إعادة فح�س �لع�سو �ملك�سور بعد عملية �لتثبيت ) �نتبه لوجود تورم ��و �زرقاق �للون(. 	

�ال�ربطة : ت�ستعمل حلفظ �جلبائر يف مو�سعها وميكن �ال�ستعا�سة عن �ال�ربطة �لطبية يف وقت �حلاجة مبناديل ��و ��حزمة 
قطنية ��و �ال�قم�سة �ملختلفة ��و �حلبال مع مالحظة عدم حتريك �لع�سو �مل�ساب بقدر �الإمكان. 

ملحوظة : يجب على �مل�سعف مالحظة �الآتي :
•��ن يوقف �لنزيف ��ن وجد قبل ���سعاف �لك�سر. 	

•�ن ي�سعف �جلرح �إن وجد.  	
•��ن يو�سع �لع�سو �مل�ساب يف و�سع مريح ويعمل له جبرية. 	

•�ن يحافظ على تغطية �مل�ساب بغطاء منا�سب حتى ال يحدث له �سدمة وق�سعريرة. 	
•��ن ير�عى خلع �ملالب�س من �لع�سو �مل�ساب بطريقة ال ت�سره و�إذ� تعذر خلعها وجب متزيقها. 	

ثالثاً : لعب �ال�دو�ر ) 35 دقيقة (
بعد�ســـرح �جلل�ســـة نظريـــا تقوم �ل�سيـــد�ت بلعب ��دو�ر على ما قدم من معلومات يف �جلل�سة حيـــث تلعب �إحدى �ل�سيد�ت دور 

�مل�ساب و �الآخرى دور �مل�سعفة و يقيم �لباقى �ملوقف .
ويف�ســـل تكـــر�ر هـــذه �خلطوة عـــدة مر�ت �إىل �ن تتا�كـــد �ملي�سرة من �متالك معظـــم �ل�سيد�ت للمهار�ت �لتـــي حتتوى عليها 

�جلل�سة.
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ر�بعاً : تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

خام�ساً : ��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 15 دقيقة (
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. .
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�جلزع و �خللع)9(

��هد�ف �جلل�سة:
�لتدريب على متييز كال من �جلزع و �خللع.  1 .

�لتدريب على كيفية �إ�سعاف كال من �جلزع و �خللع. 2 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة: 90 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (

ثم متهد باحلو�ر و�ملناق�سة �ملفتوحة حول �لنقاط �لتالية:-

��واًل: �ملناق�سة �ملفتوحة) 10 دقائق (

ثانياً : �ل�سرح �لنظري �ملدعم بال�سور و �للوحة �لوبرية) 30 دقيقة (

�جلزع هو:- �لتو�ء �ملفا��سل.

�إ�سعافة : يلف �ملف�سل �مل�ساب بطبقات من �لقطن ويربط برباط �ساغط ��ي حمكم �لربط ثم يعاد لفه مرة ��خرى بالقطن 
ويربـــط بربـــاط �ساغط مرة ثانية وذلك ليقلل من حـــدوث �لتورم و�إذ� مل يتوفر وجود �لقطن و �ال�ربطة فيمكن ��ستعمال 

من�سفة ��و فوطة بعد بلها باملاء �لبارد لهذ� �لغر�س وال ي�ستعمل �لكمد�ت �ل�ساخنة خوفاآ من �لنزيف. 

��ما �خللع :- ففيه تخرج عظمة ��و ��كرث من مو�سعها �لطبيعى وي�ساحبه د�ئماآ متزق باال�ربطة �لليفية �لتي حول �ملف�سل 
و�إ�سابـــات بالع�ســـالت �ملجاورة وغالباً ما ي�سحبه ك�سور بالعظام وميكن متييز �خللع بحدوث �ال�مل �ل�سديدة و�لورم وح�س 

طرف �لعظمة �ملخلوعة , ولكن ��هم �العر��س هو �بقاء �ملف�سل يف حالة ثابتة وعدم �إمكان حتريكة يف ��ي �جتاه. 

�إ�سعاف �خللع : يتطلب من �مل�سعف ��ال ي�سعى �إىل رد �لعظام لو�سعها �ال��سلي �ذ قد ينتج عن ذلك �سرر بالغ ويكتفي بحفظ 
�لع�ســـو �مل�ســـاب يف حالـــة هدوء ور�حـــة بالو�سع �لذي يخفف �ال�مل عن �مل�ســـاب وذلك با�ستعمال �ال�ربطـــة ��و �ال�حزمة ��و ما 
ميكن ��ن يكون يف متناول �ليد ثم ينقل �مل�ساب �إىل �مل�ست�سفي ��و �لطبيب وعند خلع مف�سل �لكتف يجب خلع ��كمام �لذر�ع 

�ل�سليمة ��واًل ثم �لذر�ع �مل�ساب. 

•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	
•�ل�سرح �لنظري با�ستخد�م �للوحة �لوبرية و �ل�سور �لتو�سيحية.  	

•لعب �ال�دو�ر. 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

•هل تعرفني �لفرق بني �جلزع و�خللع ؟ 	
•كيف تت�سرفني يف مثل هذه �حلاالت ؟  	
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ثالثاً : لعب �ال�دو�ر ) 25 دقيقة (
بعد�ســـرح �جلل�ســـة نظريـــا تقوم �ل�سيـــد�ت بلعب �دو�ر على ما قدم من معلومات يف �جلل�سة حيـــث تلعب �إحدى �ل�سيد�ت دور 

�مل�ساب و �ال�خرى دور �مل�سعفة و يقيم �لباقى �ملوقف .
ويف�ســـل تكـــر�ر هـــذه �خلطوة عـــدة مر�ت �إىل �ن تتا�كـــد �ملي�سرة من �متالك معظـــم �ل�سيد�ت للمهار�ت �لتـــي حتتوى عليها 

�جلل�سة.

ر�بعاً : تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

خام�ساً : ��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 
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�الإغماء)10(

��هد�ف �جلل�سة :
�لتعرف على ��نو�ع �الإغماء �ملختلفة. 1 .

�لتدريب على ��ستخد�م �ملالحظة للت�سخي�س.  2 .
�كت�ساب مهارة �إ�سعاف حاالت �الإغماء �ملختلفة.  3 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 120 دقيقة

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (
ثم متهد باحلو�ر و�ملناق�سة �ملفتوحة حول �لنقاط �لتالية:-

��واًل : �ملناق�سة �ملفتوحة) 20 دقيقة (

ثانياً : �ل�سرح �لنظري �ملدعم بال�سور و �للوحة �لوبرية) 35 دقيقة (

�الإغماء هو : حالة فقد�ن موؤقت للوعي وقد يكون جمرد هبوط ناجت عن �الإجهاد ��و ناجت عن �النفعاالت �ل�سديدة ويف هذه 
�حلالة �سرعان ما ي�ستعيد �مل�ساب ر�سده , وقد تكون �الإ�سابة خطرية مثل : �إغماء �إ�سابات �جلهاز  �لدوري  باملخ , ويحدث 

�الإغماء نتيجة توقف موؤقت ��و �سبة موؤقت للجهاز �لع�سبى ��و �لدورة �لدموية.

��نو�ع �الإغماء : 
خمتلفة ويجب معرفة كل منها لتقدمي �الإ�سعاف �لالزم لكل حالة :   

على �مل�سعف �ن يلقى نظرة فاح�سة على �مل�ساب وما حولة من �دو�ت , و�سوؤ�ل من حولة عن كيفية �الإغماء مثل  1 .
هـــل هـــو مفاجئ ��و تدريجى , و�إذ� كان �الإغماء مفاجئ ��و تدريجى وال توجد موؤثر�ت خارجية مثل روؤية �ملناظر 

�ملخيفة ��و �حلو�دث فغالباً ما يكون �الإغماء ناجت من �إغماء �سكري ��و ت�سمم بويل ��و نزيف خمي ��و �سرع. 
. 2 �إذ� كان �الإغمـــاء فجائـــي ��و تدريجـــي وال توجـــد �إ�سابـــات يف ر���ـــس �مل�ســـاب قبل حـــدوث �الإغماء فغالبـــاًً ما يكون 
�الإغماء نتيجة هبوط ��و ه�سترييا ��و �سربة �سم�س ��و حالة �نتحار ��و تعاطي ��دوية خمتلفة يف �لكمية ��و �لنوع. 
. 3 �إذ� كان �الإغمـــاء مفاجـــئ ��و تدريجـــي وال توجد موؤثر�ت خارجية وتوجد �إ�سابـــات ��و حروق يف ر���س �مل�ساب قبل 

�الإغماء فغالباً ما يكون �الإغماء نتيجة �سدمة ع�سبية ��و �رجتاج يف �ملخ. 
 

•�حلو�ر و�ملناق�سة.  	
•�ل�سرح �لنظري با�ستخد�م �للوحة �لوبرية و �ل�سور �لتو�سيحية.  	

•لعب �ال�دو�ر. 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

•هل �سبق و ر��يت �ن�سان فاقد �لوعى من قبل ؟ �روي لنا ما ر��يت و كيف مت �إ�سعافه ؟ 	
•هل لديك فكرة عن �ال�سباب �ملختلفة لالغماء ؟ �ذكري ما تعرفينه ؟ 	
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1(�لنظرة �لفاح�سة: 
•�نظر �إىل وجه �مل�ساب فاإذ� كان لونه ��زرق فغالباً ما يكون �ن�سد�د يف �لق�سبة �لهو�ئية ��و �لرئة نتيجة وجود ج�سم  	

غريب ��و يكون نتيجة غرق ��و ت�سمم ��و �إ�سابات �لقلب �حلادة ويكون �لتنف�س يف هذة �حلالة ب�سعوبة وعمق. 
•�إذ� كان وجـــه �مل�ســـاب �حمـــر فغالباً ما يكون نتيجة �سغط  دم مرتفـــع ��و �سربة �سم�س ��و تعاطى كميات من �ملو�د  	

�لكحولية , و��ستن�ساق غاز �لبوتاجاز ��و �لدخان ويكون �لتنف�س يف هذة �حلالة غري منتظم 
•�إذ� كان �لوجـــة م�سفـــر فغالبـــاً مـــا يكـــون نتيجة �الإ�سابـــات ��و �لنزيف وقد يكـــون نتيجة �سدمـــة ع�سبية و يكون  	

�لتنف�س �سريع و�سطحى. 

�الإغماء نتيجة �لهبوط )�لهبوط �لعام(:
يحدث  نتيجة �إجهاد ��و �ل�سعف نتيجة مر�س طويل ��و �لنزيف ��و �ال�مل �ل�سديد.

��عر��سه : ��سفر�ر يف �لوجه – عرق- قيئ - �لتنف�س �سريع وغري منتظم و�لنب�س بطئ.
�إ�سعافـــه : يطـــرح �مل�ســـاب على ظهره مع رفع �لقدمني �إىل ��علـــى ��ي ��ن �لر���س تكون يف و�سع منخف�س عن م�ستوى �جل�سم 
بقـــدر �المـــكان ويعطـــى �مل�ساب منبهات �ساخنة مثـــل : �لقهوة و�ل�ساي �إذ� كان يف وعية مع جتنـــب �إعطاءه �سو�ئل وهو فاقد 

�لوعي و�إذ� كان فاقد �لوعي فا�ستعمل حملول �لن�سادر و�نقله �إىل �لطبيب وميكن �سم ب�سل.

�الإغماء �ل�سكرى: 
•نتيجة زيادة �ل�سكر يف �لدم.  	

•نتيجة نق�س �ل�سكر يف �لدم.  	
 يف حالة �لزيادة : ي�سم ر�ئحة فم �مل�ساب وتكون ت�سبة ر�ئحة �لتفاح �لتالف ��ي ��نها ر�ئحة غري مقبولة وي�سبق �الإغماء ��مل 

يف �لبطن وقيئ و�لتنف�س �سطحي و�لنب�س �سعيف وغري منتظم مع زيادة يف �إدر�ر �لبول ثم �إغماء وت�سنجات 
يف حالة �لنق�س :  يحدث نتيجة تعاطى كمية كبرية من �ال�ن�سولني. 

��عر��سه : �سعف و�سعور باجلوع وقيئ و�لتنف�س و�لنب�س �سريع و عرق �سديد وحتدث ت�سنجات و�رتعا�س باال�طر�ف. 
�إ�سعافـــه :ميكـــن جتنـــب �الإغمـــاء باإعطاء �مل�ساب كمية من �ل�سكـــر ��و �جللوكوز بطريق �لفم مع جتنـــب �إعطاء �مل�ساب فاقد 

�لوعى ��ي �سو�ئل حتى ي�ستعيد وعيه ب�سكل كامل .

�ل�سدمة �لع�سبية : 
تنتج عن �الإ�سابات �ل�سديدة و�حلروق �ل�سديدة و�ال�مل �ل�سديد. 

�إ�سعافهـــا : تدفئـــة �مل�ســـاب تدفئة منا�سبة مع �لعلم بان �لتدفئة �لز�ئدة ت�سبب �ل�سدمـــة , �إعطاء منبهات �إذ� كان �مل�ساب يف 
وعيه وجتنب �ل�سدمة خري من �إ�سعافها. 

�رجتاج �ملخ : 
��عر��سه : 

ينتـــج عـــن �حلـــو�دث ��و �الإ�سابـــات �ملبا�ســـرة ويحتمل ��ن تكـــون �الإ�سابة خفيفة وتـــوؤدي �يل �رجتاج و�حتمـــال �ن تكون هناك 
�إ�سابات وك�سور يف �لر���س.

 ��عر��سه : �سعف وقيء , �لتنف�س �سريع و�لنب�س غري منتظم و�ت�ساع حدقتا �لعني وترى مت�ساويتان.
�إ�سعافه : ينقل �إىل �مل�ست�سفي فور�ً وممنوع �إعطاء ��ي منبهات ال�ي م�ساب يف ر���سه.

�ل�سرع:
يحـــدث بـــدون ���سبـــاب معروفة وهو نتيجة بع�س �ال�ور�م �ملوجودة باملخ ��و نق�ـــس كمية �لدم �ملوجودة باجل�سم ��و نق�س كمية 

�ل�سكر يف �سر�يني �ملخ.
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�سعـــف وقيـــئ وعرق و�لتنف�ـــس �سريع وغري منتظم و�لنب�س بطيء وتوجد حركات غـــري عادية باال�طر�ف وت�سنجات بالفك 
ممكن ��ن توؤدي �إىل �إ�سابة �لل�سان وحركات �هتز�زية بالعني. 

�الإ�سعاف :
 ن�ســـع بـــني �ال��سنـــان مندياًل مطوياً ��و ��ي قطعة قما�س ودع �مل�ساب م�ستلقيـــاً على ظهره ووجهه �إىل �جلانب حتى ال يقلب 
�لل�سان ولت�سهيل نزول �الفر�ز�ت �ملعدية ويرتك هكذ� �إىل ��ن ي�ستعيد ر�سده وال ينقل من مكا�نه و�إذ� كانت �حلالة خطرية 

ي�ستدعى �لطبيب.

�له�سيرتيا :
  نتيجة موؤثر�ت نف�سية.

�سحكات ه�ستريية ونادر �الإغماء.  ��عر��سها : حركات غري عادية بال�ساقني و�لذر�عيني – . 1
�الإ�سعاف :. 2 ي�ستعمل �الإيحاء للم�ساب با�نه �سليم و��ن م�سكلته �ستحل وي�سكب ماء بارد على ر���سه و��طر�فه. 

�إ�سابة �جلهاز �لدورى باملخ :
يحدث جلطة – نزيف – تقل�سات وهي تنتج من �حلو�دث ��و �الإ�سابات ��و �سغط �لدم.

�لتنف�س بطئ و�سطحى ,  ��عر��سهـــا : �ســـد�ع يعقبـــة �إغمـــاء – �سلل يف �الطر�ف – �لنب�س بطئ وغري منتظـــم – . 1
وحدقتا �لعني خمتلفتا �الت�ساع. 

 �إ�سعافه :. 2 ت�سعف �جلروح �إذ� وجدت وينقل �مل�ساب �إىل �مل�ست�سفي. 

ثالثاً : لعب �ال�دو�ر ) 35 دقيقة  (
بعد�ســـرح �جلل�ســـة نظريـــاً تقوم �ل�سيـــد�ت بلعب ��دو�ر على ما قدم من معلومات يف �جلل�سة حيـــث تلعب �إحدى �ل�سيد�ت دور 

�مل�ساب و �ال�خرى دور �مل�سعفة و يقيم �لباقى �ملوقف .
ويف�ســـل تكـــر�ر هـــذه �خلطوة عـــدة مر�ت �إىل �ن تتا�كـــد �ملي�سرة من �متالك معظـــم �ل�سيد�ت للمهار�ت �لتـــي حتتوى عليها 

�جلل�سة.

ر�بعاً : تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
�طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

خام�ساً : ��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية) 15 دقائق ( 
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 
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�لنظافة �ل�سخ�سية )11(

��هد�ف �جلل�سة : 
��ن تتعرف �مل�ساركات �ل�سلوكيات �ل�سحية �ل�سليمة �خلا�سة بالنظافة �ل�سخ�سية.  1 .

��ن ت�سجعن ��والدهن على عاد�ت �لنظافة �ل�سخ�سية.   2 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 120 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (.

ثم متهد باملناق�سة �لتالية :-

�إعد�د و متهيد : ) 5 دقائق (
•تن�سط �ملي�سرة �مل�ساركات بقولها ��ن ديننا �الإ�سالمي قد دعانا �إىل �الهتمام بالنظافة �ل�سخ�سية  و�سرح لنا ��همية  	
َها �لَِّذيَن �آَمُنو� �إَِذ�  �لو�ســـوء ��ستعـــد�د�ً لل�ســـالة  يف �ســـورة �ملائدة بقوله تعاإىل : ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم " " َيا ��َيُّ
ْرُجلَُكـــْم �إِىَل �ْلَكْعَبنْيِ َو�إِْن ُكْنُتْم  و�ِسُكْم َو��َ ىَل �مْلََر�ِفِق َو�ْم�َسُحو� ِبُروؤُ ْيِدَيُكْم �إِ ـــالِة َفاْغ�ِسُلو� ُوُجوَهُكـــْم َو��َ ُقْمُتـــْم �إِىَل �ل�سَّ

ُرو� " �سدق �هلل �لعظيم . هَّ ُجُنباً َفاطَّ
ق�ســـة �إننـــا نوفـــر �مليـــاه: تعر�ـــس �ملي�سرة �لق�ســـة و تدير حو�ر�ً مـــع �مل�ساركات مـــن خالل جمموعة مـــن �ال��سئلة 

 

• 	
و ت�سجع �مل�ساركات على �مل�ساركة ) 10 دقائق (

•در��سة �حلالة. 	
•ع�سف ذهني. 	

•�حلو�ر و�ملناق�سة.  	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

عاد �ل�سبي عادل  من مدر�سته وقد تعلم يف �ملدر�سة كيفية غ�سل �ال�يدي باملاء و�ل�سابون و��نه يلزم ��ن يغ�سل وجهه باملاء 
و �ل�سابون حتى ال يت�سخ وجهه و تهاجم �مليكروبات جلده  و��ن عليه ��ن ي�ستحم مرتني يف �ال�سبوع خالل ف�سل �ل�سيف 
ومرة يف �ال�سبوع خالل ف�سل �ل�ستاء , حكى عادل ال�مه ما تعلمه يف �ملدر�سة وبد�� ميار�س  ما تعلمه فكان يغ�سل وجهه 
يف �ل�سباح وبعد �ملدر�سة و بعد �ن يعود من �حلقل مع �بيه ويغ�سل يديه با�ستمر�ر قبل �ال�كل وبعده و��ي�ساًً بعد دخول 
�حلمام و بعد �للعب  الحظ �بوه �ن عادل يعتنى بالنظافة و��نه فقط ال يعتني با��سنا�نه فا�سرتى له فر�ساة )�سو�ك( 
و�سجعه ��ي�ساًً على غ�سل ���سنا�نه وبخا�سة قبل �لنوم على �لرغم ��نهم ي�سرتون �ملاء �إال ��ن ��بو عادل كان م�سرور�ً بابنه 
و ي�سجعه على �لنظافة و�سجع ��خوته ��ي�ساًً  وذ�ت يوما ذهب عادل �إىل بيت زميله �ساكر و دعاه �ساكر �ن يتغدى معهم 
��بو �ساكر قال له يابنى كل بالربكة ربك هو  ��ن  �إال  ���ستا�ذن عادل ليغ�سل يديه  فو�فق عادل وعندما و�سعو� �لطعام 
�حلافظ  ونحن نوفر �ملياه ال�ننا  نحتاج �إليها يف ��مور ��هم , تناول عادل �لغد�ء مع �ساكر و���سرته والحظ �ن ال �حد 
يغ�سل يديه بعد �الكل  فتحرج من �ن يطلب �ملاء و خرج يلعب مع زميله خارج �ملنزل و مل يغ�سل يديه بعد �للعب ��ي�ساًًً  
, ويف �مل�ساء عاد عادل �إىل بيته ومل يكلف نف�سه ��ن يغت�سل ��و يغ�سل ���سنا�نه بالفر�ساة �لتي ��سرت�ها له ��بوه  وذهب �إىل 
�ل�سرير لي�سرتيح ف�سا�له ��بوه ماإذ� جرى ملاإذ� مل تغت�سل و تغ�سل ���سنانك لقد تعودت ��ن ��ر�ك نظيفاً فقال له عادل يا�بى 

ربك هو �حلافظ كما ��نني ��علم ��نك ت�سرتى �ملاء لذلك فا�نا ��وفر �مليا5 .
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 ) 10 دقائق (
•مـــا هـــي �ل�سلوكيـــات �لتي تعلمها عادل و بـــد�� يف تنفيذها؟ �عطى فر�ســـة للم�ساركات لالإجابـــة و ذكريهم بقر�ءة  	

�لق�سة مرة ثانية. 
�إذ� ��جابت �مل�ساركات بغ�سل �ال�يدي  ��سا�يل متى و متى؟ 

غ�سل �لوجه ��سا�يل متى و متى؟ 
 �ال�ستحمام متى و متى؟ 

غ�سل �ال��سنان متى و متى؟ 
•��سا�يل �مل�ساركات ما هي �ل�سلوكيات �خلا�سة بالنظافة �ل�سخ�سية و مل تذكرها �لق�سة.  	

) 10 دقائق (
�لق�سة  • ما ر��يك يف كالم �بو �ساكر  و كيف ��ثر على عادل ؟  قد حتتاج �مل�ساركات ��ن تعيدي قر�ءة هذ� �جلزء من 	
 للتذكـــرة.. بعـــد ذلـــك �سجعـــي �مل�ساركة من قبل �مل�ســـاركات و ��سرحي لهـــن �لفارق بني �لتوكل و هـــو �ل�سعى بجد 

و �ال�ستعا�نه باهلل و هو خري �حلافظني و بني �لتو�كل �لذي يك�سل فيه �ملرء عن ��د�ء و�جباته.
 • ما ر��يكم يف �سلوك ��بو عادل و ��مه ؟	

 • ماإذ� تعنى كلمة �إننا نوفر �ملياه يف �لق�سة ؟ و كيف ميكن ��ن نوفر �ملياه ؟	
�سرح و�سائل توفري �ملياه و تر�سيد ��ستخد�مها يف در�س �ملياه.

���سا�يل �مل�ساركات عن ��هم ما ��ستفادوه من هذه �جلل�سة  و ���سعب �سيء مل يفهموه ثم حاوىل �سرحها بطريقة خمتلفة.  
) 10 دقائق( 

تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
�طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به والتنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
وفيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلـــرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية وتعاملن معها مـــن خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 

•تقليم �ال�ظافر ) مرة كل ���سبوع( ملاإذ� ؟ 	
و�ال��سبع  �لظفر  بني  يرت�كم  �لدبو�سية  �لدودة  وبخا�سة  �لديد�ن  وبي�س  و�مليكروبات  �ال�و�ساخ  • ال�ن  	

ويت�سبب يف �الإ�سابة باالإ�سهال و�لديد�ن.



دليل المهارات الحياتية للمرأة الريفية

الصندوق االجتماعي للتنمية  
وحدة  التعليم - برنامج تعليم الفتاة  في الريف

55

�لنظافة �ل�سخ�سية للفتيات يف �سن �لبلوغ)12(
��هد�ف �جلل�سة :

��ن تـــدرك �ل�سيد�ت/�لفتيـــات  مفهـــوم �لنظافـــة �ل�سخ�سيـــة و تا�ثريهـــا علـــى �ل�سحـــة �لعامـــة للفتيـــات يف �ســـن  1 .
�ملر�هقة. 

��ن تتعرف على �لطرق و �لو�سائل �ملختلفة للنظافة �ل�سخ�سية. 2 .
�إثارة �الهتمام حول ��همية �لنظافة �ل�سخ�سية لل�سحة �جل�سمية و �لنف�سية ��ي�ساًًً. 3 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة: 120 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (.

ثم متهد للحو�ر با�ن تق�س عليهم �لق�سة �لتالية بو�سوح ) 10 دقائق (.

ت�ســـا�ل �ملي�ســـرة �مل�ســـاركات عـــن مـــاإذ� ميكن ��ن تكـــون ن�سائح �جلدة حلفيدتهـــا ب�سا�ن نظافـــة �جللد و �ال�ظافـــر ؟ و تن�سطهن 
بقولها كم مرة يجب غ�سل �لوجه يف �ليوم و ما هي عدد مر�ت �ال�ستحمام �لتي يجب �ن تقوم بها نور ���سبوعياً ) يف �ل�سيف 

و �ل�ستاء (  و كل متى يجب على نور تقليم ��ظافرها ؟ 
ت�ستمـــع �ملي�ســـرة �إىل �مل�ســـاركات و ت�سجعهم على �إبد�ء �لن�سائح مكان �جلدة حلفيدتها نور  ثم ت�ستطرد �إىل �ل�سوؤ�ل �خلا�س 

مباإذ� يحدث لو مل تهتم نور بنظافة جلدها و ��ظافرها؟ 

تعقب �ملي�سرة على حديث �ل�سيد�ت باخلال�سة �الآتية: ) 10 دقائق (

•�حلو�ر و�ملناق�سة.  	
•�ل�سرح �لنظري با�ستخد�م �للوحة �لوبرية و �ل�سور �لتو�سيحية.  	

•لعب �ال�دو�ر. 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

جل�ست �جلدة تر�قب حفيدتها ) �بنة بنتها ( و على وجهها �بت�سامة من �لر�سا , فدنت �إليها حفيدتها  )نور ( ذ�ت 
��مك كثري�ً  فقد كانت  ��نت ت�سبهني  �الإحدى ع�سر ربيعاً   وقالت لها : مالك تبت�سمني يا جدتى فقالت لها �جلدة 
جميلة مثلك حينما كانت يف مثل عمرك , فقالت �حلفيدة جلدتها ��ريد ��ن ��كون د�ئما جميلة يا جدتى فقالت لها 
�جلدة �علمى يا حبيبتى ��ن �جلمال �حلقيقى يكمن يف ��ن يكون �ملرء نظيفاً و هو ما دعانا �إليه �هلل �سبحا�نه و تعاىل و��ن 
عدم �لنظافة يجعل �ملرء قبيحا حتى لو حباه �هلل كل �جلمال , ف�سا�لتها حفيدتها على �لفور ماإذ� يجب ��ن ���سنع حتى 

�كون نظيفة جميلة؟ فردت جدتها دعينا نبد�� ��واًل بنظافة �جللد و �ال�ظافر.  

��همية غ�سل �لوجه  باملاء و �ل�سابون بانتظام يف �ل�سباح وبعد �لعودة من �ملدر�سة �و �حلقل و قبل �لنوم  يوميا م�سرية 
�إىل ��ن �مليكروبات هي �لتي تت�سبب يف �لبثور و �لتقيحات و �لدمامل  بالوجه , كما تقول على ل�سان �جلدة وت�سجع 
�مل�ساركات بقولها متام مثل ما قلتم على �الإن�سان ��ن ي�ستحم مرتان على �ال�قل ��سبوعياً يف �ل�ستاء و مرة  يوميا يف 
��ن نغ�سل  �ل�سيف  ��ما بالن�سبة لغ�سل �ال�يدي  فباالإ�سافة �إىل ��ننا نغ�سل ��يدينا يف كل مرة نغ�سل وجهنا علينا ��ي�ساًًً 
��يدينا قبل �ال�كل و بعده  و بعد �خلروج من �حلمام  منعاً لالإ�سابة بالديد�ن �ملختلفة و�مليكروبات �لتي تت�سبب يف 

��مر�ً�س �جلهاز �له�سمي . 
  ��ما بالن�سبة للعناية باال�ظافر و تقليمها فان �ال�ظافر ميكن ��ن تكون  م�ستودعاً للجر�ثيم و �مليكروبات  بني �جللد 
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تكمل �ملي�سرة �حلكاية مع �جلدة و حفيدتها نور  بقولها ) 10 دقائق ( 

تعـــود �ملي�ســـرة ل�ســـوؤ�ل �مل�ساركات عن ما قالته نـــور ) ���سباب تلون �ال��سنان و ��سباب ت�سو�سهـــا و �لر�ئحة �لكريهة �لتي تنبعث 
من �لفم نتيجة �لت�سو�س(. 

) 5 دقائق (

ت�سا�ل �ملي�سرة �مل�ساركات ما هي �لتغري�ت �لتي ت�ساحب �لبلوغ عند �لفتيات ؟
بعد ��ن ت�ستمع ال�جاباتهم بعناية ) 10 دقائق (

تخل�س �إىل �الآتى :-  ) 10 دقائق (
 بع�ـــس �لفتيـــات ي�سعـــرن بالقلـــق عنـــد �قرت�بهـــن مـــن �ســـن �لبلـــوغ, لعـــدم معرفتهـــن بطبيعـــة هـــذه �ملرحلـــة ومـــاإذ� يحدث.
وي�سري �ال�طباء �إىل ��ن �لبلوغ عند معظم �لبنات يحدث ما بني �سن 11عاماً و 13عاماً , وقد يتا�خر �إىل �سن 16عاماً, ولكن يجب 
 ��ن تتوفر عالمات �لبلوغ قبل هذ� �ل�سن , و�إذ� مل توجد عالمات �لبلوغ فيجب مر�جعة �لطبيب ملعرفة ���سباب تا�خر �لبلوغ .

ومن عالمات �لبلوغ :
 منـــو �لثـــدي و�لزيـــادة يف �لطـــول ونـــزول �لطمـــث وظهـــور �ل�سعـــر, وقـــد حتـــدث هـــذه �لعالمـــات ح�ســـب �لرتتيـــب �ملذكـــور 
��ن �لفتـــاة طبيعيـــة  �آخـــر �ملهـــم هـــو حـــدوث تلـــك �لعالمـــات قبـــل �ســـن 16 �سنـــة حتـــى ن�ستطيـــع �لقـــول  بـــا�ي ترتيـــب   ��و 

�لعدوى  لالآخرين  و  لنا  ت�سبب  و  �ال�ظافر  حتت  ت�سكن  �ن  ميكن  �لديد�ن  بوي�سات  من  �لعديد  و��ي�ساًً  و�ال�ظافر  
بالديد�ن لذلك فان تقليم �ال�ظافر مرة ���سبوعياً  يعترب ��مر�ً �سرورياً.

�إن �لعناية بال�سعر و غ�سله بانتظام حتى و�إن كنا ن�سرته  ��مر�ً هاما ل�سحة �ل�سعر و فروة �لر���س  و يغ�سل �ل�سعر مرة 
كل ثالثة ��يام يف �ل�ستاء )مع �ال�ستحمام( و مرة على �ال�قل كل يومان يف �ل�سيف  ما مل ن�سطر �إىل غ�سله يف مر�ت  
��خرى �إذ� �ت�سخ ب�سبب �لغبار  ��و ���سباب �خرى حتى نقي ��نف�سنا من �الإ�سابة بح�سر�ت �لر���س و ما ت�سببه من تقيحات 

و دمامل بفروة �لر���س كذلك �سعف �ل�سعر و �سقوطه و �تخاذه مظهر�ً غري �سحي ��و جميل.

�عتدلت نور يف جل�ستها و قالت جلدتها : هل بذلك �ظل نظيفة و جميلة  �بت�سمت �جلدة و قالت : لي�س ذلك فقط  
يا حبيبتى , ما ر��يك يف لون ���سنانك يا نور ؟ قالت نور بي�ساء و هي ت�سيء �بت�سامتي.  قالت �جلدة: نعم لكن هل 
تعلمني  ��نها ميكن ��ن ت�سبح �سفر�ء ��و بنية و يتغري لونها �ال�بي�س �جلميل فهل عند ذلك �ستقدرين ��ن تبت�سمى هذه 

�البت�سامة �جلميلة ؟ قالت  نور و ماإذ� يجعلها هكذ�؟

�إىل  �سعف   بالفم  و تخزينه  �لقات  يوؤدى م�سغ  كما  �ال��سنان  تلون  �ل�ساي( يف  ) مثل  �مل�سروبات  �لكثري من  تت�سبب 
�للثة وعدم �لعناية بالفم  و��ي�ساًًً يوؤدى عدم غ�سل �ال��سنان و بخا�سة قبل �لنوم و يف �ل�سباح �لباكر وبعد �لوجبات 
�سوى  باال��سنان  �لعناية  يتطلب  بينما ال  �لفم   رو�ئح كريهة  من  �نبعاث  و  �ال��سنان  ت�سو�س  و  �مليكروبات  تكاثر  �إىل 
 �الهتمام بغ�سل �ال��سنان يوميا قبل �لنوم وعند �لقيام من �لنوم وبعد �لوجبات با�ستخد�م �لفر�ساة و�ملعجون ��و �ل�سو�ك 
��و �مل�سم�سة باملاء �لنظيف بعد �الكل و مترير قطعة جافة نظيفة من �لقما�س �لقطني �ال�بي�س بعد لفها على �الإ�سبع 

�ل�سبابة على �ال��سنان عدة مر�ت و �ستفاجئني مبا ترين �إذ� كنت ممن ال يغ�سلون ��سنا�نهم. 
ثم مالت �جلدة نحو نور و هم�ست لها قالت :- لقد �سرت عرو�سة جميلة.

 ��نت �الآن يف �سن �لبلوغ و هذه �ل�سن لها مالمح خا�سة حيث حتدث فيها تغري�ت كثرية ت�سرتعي �نتباهك و ال تخفي 
على من ير�ك.
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غـــري ��نـــه يف بع�ـــس �حلاالت يتا�خر نـــزول دم �لطمث على �لرغم من منـــو �لفتاة ب�سكل طبيعي وت�سعر بـــاآالم دورية يف ���سفل 
�لبطـــن و�لظهـــر وهـــذ� يعود �سببه �إىل �ن�سد�د غ�ساء �لبكارة �لكامل حيث حتتاج ��ن يجرى لها طبيب متخ�س�س عملية فتح 

يف غ�ساء �لبكارة حتى ينزل �لدم �ملتجمع يف �لرحم و�ملهبل.

ترجـــع �ملي�ســـرة مـــرة ��خـــرى ل�ســـوؤ�ل �مل�ســـاركات عـــن مـــاإذ� ��ي�ساًًً ميكـــن ��ن يكـــون هامـــاَ لنظافة نـــور و بخا�سة يف هـــذ� �ل�سن 

 

) 11 �سنـــة( ؟  ��وميكـــن طـــرح �ل�ســـوؤ�ل بطريقة ��خرى حول ما ��همية �لعناية بنظافـــة �جل�سم ��ثناء فرتة �حلي�س ؟ و ما هي 
�الجر�ء�ت �خلا�سة بالنظافة �لو�جب �تباعها ��ثناء تلك �لفرتة؟

ثم نخل�س لالآتي: ) 15 دقيقة (
تهذيـــب ��و �إز�لـــة  �ل�سعـــر �لذي ينمـــو يف منطقة �لعانة ��و حتت �الإبط حتى ال يت�سابـــك و ي�سهل �سده مع �حلركة  1 .

مما قد يت�سبب يف حدوث �لدمامل و �لتقيحات .
�ســـرورة �لعنايـــة بالنظافة ��ثناء فرتة �حلي�س حيث يعد �لدم و�ســـط غني لنمو �لبكرتيا و �جلر�ثيم كما تنبعث  2 .
منـــه ر�ئحـــة كريهة لذلك وجب ��ستخـــد�م �لفوط �ل�سحية �جلاهزة  ��و �إعد�دها مـــن �ملالب�س �لقطنية �لقدمية 
حيث تق�س ب�سكل منا�سب و تغلى يف �ملاء و تن�سر يف �ل�سم�س ثم تكوى باملكو�ه للتا�كد من تعقيمها و تغري �لفوطة 
ثالث مر�ت يف �ليوم على �ال�قل ��و ح�سب كمية �حلي�س حيث يختلف من فتاة ال�خرى و لكن على �ال�قل �لفوطة 

�لتي تو�سع قبل �لنوم البد ��ن تكون نظيفة و تغري يف �ل�سباح با�خرى.
عـــدم �لعنايـــة بالنظافـــة يف ��ثناء فرتة �حلي�س قد يوؤدى �إىل �لعقم نتيجـــة تكر�ر �اللتهابات و ت�ساعدها مما قد  3 .

يوؤدى �إىل �ن�سد�د �ال�نابيب و �لعقم .
�ال�ستحمـــام )علـــى �ال�قـــل مـــرة كل ثالثـــة ��يام يف �ل�ستـــاء و مرة كل يوم يف �ل�سيـــف ( هو �ل�سمان لعـــدم �الإ�سابة  4 .
 بالعديـــد مـــن �ال�مر��ـــس �لتي ت�سيب كل ��جهـــزة �جل�سم و بخا�ســـة �ال�مر��س �جللدية �لتي ت�ســـوه جمال �لفتاة 

و ت�سبب لها �لعديد �مل�سكالت. 

 تكمل �ملي�سرة �لق�سة بني نور و جدتها:

) 20 دقيقة (
•ماإذ� تريدين ��ن ت�سيفي على حكاية نور ؟ 	

•هل هذه �لن�سائح �سعبة بحيث ال ميكن تطبيقها ؟ 	
•ماإذ� تفعلني مع �بنتك �لتي يف �سن نور ؟  	

•لو �جلل�سة مع فتاة ) ماإذ� تفعلني يف حياتك من هذه �لن�سائح و ماإذ� ال تفعلينه ؟( 	
•ما �لذي تنوين تطبيقه يف حياتك من �ليوم ؟ 	

و هنا �سكتت �جلدة حلظة ثم ��ستطردت قائلة طمئنينى عليك يا بنيتى �نت �الآن البد من ��ن تعتمدى على نف�سك يف 
م�سا�لة �لعناية بنظافتك �ل�سخ�سية ال�نه من غري �لالئق �ن ��مك مثاًلً ��و ��ي �سخ�س �آخر بلفت نظرك ال�همية �لعناية 

بنظافتك لذلك ��سرحي يل كيف �ستعتنني بنظافتك يف ظل هذه �لتغري�ت. 

قالت نور جلدتها : يا جدتي �سا��سع ن�سائحك قرطاً يف ��ذين و قالدة على �سدري ولن تربح عقلي ��بد�� , فن�سائحك 
�ليوم هي ��غلى من �لذهب عندي  و�الآن عرفت حقا كيف ��ظل جميلة  طول �لعمر و قبلت جبني جدتها . 
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تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به و التنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية) 15 دقائق ( 
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 
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�ملالريا )13(
��هد�ف �جلل�سة 

��ن تعرف �مل�ساركات ما هو مر�س �ملالريا و كيف ميكن �لوقاية منه. 1 .
��ن يعرفن ���سباب تو�لد �لنامو�س و طرق مكافحته. 2 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 100 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (

ثم متهد بدر��سة �حلالة �لتالية :-

�إعد�د و متهيد :
تبد�� �ملي�سرة �جلل�سة بق�سة ��م عمرو ) 15 دقيقة(

•��سا�ىل �مل�ساركات عن ماإذ� ���ساب عمرو ؟  �سجعي �مل�ساركات �للو�تي يجنب �إجابة �سحيحة ) �ملالريا (.   	
• دقائق (. ثم ��سا�يل ماهي �ملالريا ؟ ) 10	

•ماهـــي ��عر��ـــس �ملالريـــا ؟  جتيب �مل�ساركات  و تتا�كد �ملي�سرة من �إجابتهـــن من و�سف �م عمرو كما ورد  يف �جلزء  	
�الول من �لق�سة) 10 دقائق (.

• دقيقة (.  ��سا�يل �مل�ساركات ��ين يتو�لد �لبعو�س ) حامل �ملر�س( ؟ ) 15	

•�حلو�ر و�ملناق�سة.  	
•در��سة �حلالة. 	

•�ملالحظة و�لتقييم. 	

ذهبت ��م عمرو �إىل �لطبيب بعد ��ن ���ستد �ملر�س على �بنها ف�سا�لها �لطبيب ماإذ� به؟ 
فقالت له �ال�م ��ن عمرو يعانى من رع�سة و �سد�ع و تنتابه حمى �سديدة ثم ينزل عليه عرقاً �سديد�ً و يظل على هذه 
�حلال فرتة ثم ي�سرتيح و بعد قليل تنتابه نف�س �ال�عر��س مرة ��خرى و ��نها الحظت عليه ��ي�ساًًً �سحوب يف �لوجه 

 

و ��نه ��كرث ��والدها عر�سة لال�مر��س. 
�سا�ل �لطبيب �ال�م : هل يذهب معك �إىل �لربكة جللب �ملاء ؟ 

فقالت ال. ف�سا�لها ��ين تتخل�سون من �لنفايات �ملنزلية؟ 
فقالت خارج �لبيت على م�سافة 25 مرت� تقريبا فقال لها وهل تتخل�سون من �ملياه هناك ��ي�ساًًً ؟ 

نو�فذ  على  �سبكة(  هيئة  على  رفيع  �سلك   ( �لتل/�ل�سبك  ت�سعني  هل  ��خرى  مرة  �لطبيب  ف�سا�لها  نعم.  �ال�م  قالت 
�ملنزل؟

 فقالت ال ,  وهل تنامون حتت  �لنامو�سية  ؟ فقالت ال. 
نظر �لطبيب �إىل عمرو و ك�سف عليه ثم قال هذه ��عر��س و��سحة �سنتا�كد من �لت�سخي�س  بعد �لتحاليل.  

�ملالريا هي : طفيل ) ميكروب(  يعي�س يف دم �الإن�سان  و ي�سيب �الإن�سان بو��سطة �لبعو�س و �لتي تتنقل من �إن�سان �إىل 
�آخر للتغذي على دمائه و تنقل له �ملر�س.
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•كيـــف ميكـــن ��ن نكافـــح �لبعو�س و بالتايل نقى ��نف�سنا من �ملالريا ؟  على �مل�ساركات ��ن يذكرن من خربتهن كيف  	
يكافحن �لبعو�س و ت�سيف �ملي�سرة من �لقائمة ما مل تذكره �مل�ساركات) 15 دقائق (

•���ســـا�ىل �مل�ســـاركات عـــن �هم ما ��ستفادوه من هذه �جلل�سة  و ���سعب �ســـيء مل يفهموه ثم حاويل �سرحها بطريقة  	
خمتلـفة ) 10 دقائق(. 

 
تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (

 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 
•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	

•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	
•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 

يتو�لد عندها  �ن  �لتي ميكن  للمياه  ��مثلة  هناك  بي�سها  �لبعو�سة  ت�سع  �لر�كدة  حيث  �ملياه  عند  �لبعو�س  يتو�لد 
�لبعو�س: 

عند �لربك.  1 .
عند خز�نات �ملياه �ملنزلية و خا�سة غري �ملغطاة.  2 .

يف ��ماكن جتمع �لقمامة �لتي حتوى مياها مثل �لعلب �ل�سفيح �لفارغة و��طر �ل�سيار�ت �لتي حتوي ماء.  3 .

يتم مكافحة �لبعو�س بعدم توفري و�سط مالئم لو�سع �لبي�س ) مياه ر�كدة(: 
تا�كدي ��ن تغطي خز�ن �ملياه �ملنزيل.  1 .

تخل�سى من �لقمامة يف مكان بعيد عن �ملنزل  باحلفر و �لردم وميكن ��ي�ساًً باحلرق.  2 .
�سعي �لتل/�ل�سبك ) قما�س �سبكى رفيع ( ��و �ل�سلك �ل�سبكي على نو�فذ �ملنزل.  3 .

��ستخدمى �لنامو�سية فوق �ل�سرير . 4 .
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�الإ�سهال)14(
��هد�ف �جلل�سة: 

�لتعرف على �الإ�سهال و م�ساعفاته. 1 .
حتديد �ملمار�سات �ل�سارة �لتي قد توؤدى �إىل �الإ�سهال. 2 .

�در�ك طرق �لوقاية من �الإ�سهال. 3 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 110 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (.

ثم متهد باملناق�سة �لتالية :-

�إعد�د و متهيد :
�بد��ي �جلل�سة بتن�سيط �مل�ساركات بهذ� �ل�سوؤ�ل :

ماإذ� يحدث للزرع ) �لنبات( �إذ� منعنا عنه �ملاء ؟  ) 10 دقائق( 
ما ورد يف �لق�سة للتعرف ��كرث  • حكاية �م طارق : تروى �ملي�سرة  ق�سة ��م طارق و تدير مع �مل�ساركات حو�ر�ً حول 	

على مو�سوع �الإ�سهال م�ستعينة باال��سئلة �لتالية )15 دقيقة( 

•�حلو�ر و�ملناق�سة  	
•در��سة �حلالة  	

•�ملالحظة و�لتقييم 	

ذهبت ��م طارق �إىل �ل�سوق ومعها ���سغر ��بنائها �سالح  �لذي مل يكن قد ��مت عامه �لثاين و مل ت�ستطيع ��ن ترتكه يف 
�ملنزل وحده , ويف �لطريق �إىل �ل�سوق بكى �سالح ال�نه يريد ��ن يا�كل فكان ��ول ما فعلته ��م طارق فور و�سولها لل�سوق 

��نها ��سرتت بع�س �حللوى �لتي كانت مو�سوعة ��مام ��حد �لبائعني .
 مل يكن �لذباب كثري�ً حول �حللوى و قد جرى �سالح نحو �حللوى ��ول ما ر�آها و كان جائعاً طول �لطريق لل�سوق فلم 

جتد ��م طارق بد و ال منا�س من �ن ت�سرتى له �حللوى. 
��م�ست ��م طارق نحو �ساعة بال�سوق ت�سرتى �حتياجات بيتها .

�ل�سوق  ��سرتته من  �لذي  �خل�سار  بع�س من  لها  و ترتك  �لكربى  �بنتها  ببيت  تعرب  ��ن  فكرت  عودتها   و يف طريق 
و مكثت عند �بنتها نحو �ساعة ��خرى ثم عادت �إىل منزلها  و�ن�سغلت يف �إعد�د طعام �لغد�ء لال��سرة .

ذهب �سالح يلعب مع �إخوته ��مام �ملنزل, تغدت �ال��سرة و �ن�سغلت ��م طارق يف ترتيب �سئون �لبيت و تنظيف �ال�طباق  
وعند �مل�ساء بكى �سالح من جديد من �ملغ�س و بد�� ي�سهل , قامت ��مه و نظفته وغلت له بع�س �ال�ع�ساب حتى يهد�� �إال 

��نه ���سهل مرة ثانية و ثالثة و ��ستمر �الإ�سهال طو�ل �لليل. 
��نه من �ال�ف�سل ��ال تعطي �سالح �سيئا حتى  ��م طارق ماإذ� ت�سنع ل�سغرية� و��ست�سارت جارتها �لتي قالت لها   فكرت 

ال يزيد �الإ�سهال عليه. 
يف �ليوم �لثاين �ساءت حالة �لولد جد� و بدت عيناه ذ�بلة  ومل يقوى على �للعب و كان متلهفا على �ملاء �إال ��ن ��مه عملت 

بن�سيحة جارتها و مل تعطه ماء و��ستمر �سالح ي�سهل حتى م�ساء �ليوم �لثاين.
نظرت �ال�م �إىل ولدها ور��ته ذ�بال �ساحبا ال يقوى حتى على �لبكاء و هي قلقة ال تعرف ماإذ� تفعل حتى جاءتهم �ل�سيدة 
فاطمة مدر�سة حمو �ال�مية لت�سا�ل عن ��م طارق ور��ت �لولد هكذ� ويف �حلال �خرجت ��كيا�س حملول �الإرو�ء و ��عطتها 

ال�م طارق و علمتها كيف تعطيها للولد و��عطتها بع�س �لن�سائح.
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كيف نعرف ��ن �ل�سخ�س م�ساب باالإ�سهال؟  من عدد �ملر�ت – طبيعة �لرب�ز )�سائلة – ن�سف �سائلة مدممة( 

•ملاإذ� ���سيب �سالح باالإ�سهال؟ و ماهي باقى ���سباب �الإ�سابة باالإ�سهال؟ 	
) 10 دقائق( لال�جابة 

• دقائق( ما ر��يك يف ن�سيحة �جلارة ؟ ) 10	

• دقائق( ماإذ� نفعل  لو مل يكن لدينا ��كيا�س �الرو�ء ؟   ) 10	

•ماإذ� كان ميكن ��ن يحدث ل�سالح لو مل تعطه ��مه ��كيا�س �الإرو�ء؟ 	
  ��ستعر�ســـي مـــع �ل�سيـــد�ت م�ساعفـــات �الإ�سهال بدء�ً من �جلفاف و نق�س �ملناعة و تا�خر �لنمو و �نتهاء �إىل �ملوت و من �ملهم 

��ن نذكر لهم ��ن 35 ��لف طفل ميوتون �سنويا باليمن ب�سبب �الإ�سهال وحده   ) 10 دقائق(
• دقائق( كيف نقى ��نف�سنا و ��سرنا من �الإ�سهال؟  ) 10	

 �الإ�سهال هو زيادة يف عدد مر�ت �لتربز ��كرث من ثالث مر�ت يف �ليوم بر�ز �سائل ��و مرة و�حدة م�سحوبة بنزول دم
��و خماط. 

�ال��سباب �ل�سائعة لالإ�سابة باالإ�سهال.
•ب�سبب تناول �ال�كل ��و �ل�سر�ب �مللوث. 	

•��هم عامل النت�سار �ملر�س هو عدم �لنظافة �ل�سخ�سية لك ولطفلك و�نت�سار �لذباب يف �ملنزل وعلى �ال�كل . 	
•وعن طريق �سرب �ملياه �مللوثة و�للنب غري �ملغلى جيد�ً. 	

•تناول �خل�سرو�ت �لطازجة بدون غ�سلها جيد�ً. 	

ميكن ��ن نح�سر حملول منزيل  وذلك بو�سع ملعقتني �سغريتني من �ل�سكر و ملعقة من �مللح يف زجاجة �سعة و�حد 
ليرت ) زجاجة �ملياة �لغازية ( و ن�سيف �إليهم ماء �سبق غليه وتركه ليربد. 

وميكن لال�م ��ي�ساًً ��ن تعطي : 
1. ماء  �ال�رز.

2. ع�سري �لفو�كه �لطازجة.
3. ع�سري �جلزر ��و �جلزر �ملهرو�س بعد �سلقه.  

�فعلي:        
�غ�سلي يديك جيد�ً باملاء و �ل�سابون بعد �لتربز و �لتبول  1 .

و قبل �ال�كل و بعده.
غطي �لطعام حتى ال يتلوث بالذباب.  2 .

�غلي �ملاء و برديه الإعد�د ر�سعة طفلك. 3 .
�غلي �للنب جيد� قبل ��ستعماله. 4 .

�غ�سلي ��يدي طفلك.  5 .
�عتني بنظافة خز�ن �ملياه يف بيتك. 6 .

�ن�سحي ���سرتك با�ستعمال �ملرحا�س. 7 .
بال�سو�ئل.  �هتمي باإطعام �لطفل �ملري�س باال�سهال و تعوي�سه . 8

ال تفعلي :
�ملعّر�سة  �ال�طعمة  تتناويل  ال  1 .

للذباب و �حل�سر�ت.
ـــــرو�ت  �خلـــــ�ـــــس تـــــتـــــنـــــاويل  ال  2 .
باملياه  غ�سلها  بــدون  �لطازجة 

�لنقية.
ـــبـــول يف  ـــت �ل ��و  �لــــتــــربز  عـــــدم  3 .
�لعامة  و  �ملــكــ�ــســوفــة  �ال�مـــاكـــن 

ملقاومة �نت�سار �لذباب. 
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•��ســـا�يل �مل�ســـاركات عـــن ��هم ما ��ستفادوه من هذه �جلل�سة  و ���سعب �ســـيء مل يفهموه ثم حاوىل �سرحها بطريقة  	
خمتلفة  ) 10 دقائق(  

تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهم حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �جاباتهم بعناية  :

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية) 10 دقائق ( 
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 
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�ال�نكل�ستوما 
دودة حفاة �القد�م 

�لدودة �خلطافية �كلة �لدم)15(

��هد�ف �جلل�سة :
معرفة ما هي  دودة �ال�نكل�ستوما و كيف ت�سيب �الن�سان و تت�سبب مبر�سه. 1 .

�لتعرف على طرق �الإ�سابة و �لوقاية منها. 2 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 75 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (.

ثم متهد باملناق�سة �لتالية :-           
�إعد�د و متهيد :

• دقائق ( تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة باال�حجية)�للغز( و ت�سا�ل �مل�ساركات عن ماهي : )10	

دودة زي �خلطاف             يقتلها �جلفاف    
لو نلب�س �ل�سب�سب                منها م�س هنخاف                                                                       

دودة وليها �سنان                 بتعي�س يف �مل�سر�ن                                              
تا�كل دم �الن�سان                    و تخليه هزالن    

بي�سها بيفق�س يف �ال�ر�س             يتمخرت بالطول و �لعر�س    
م�ستني قدم حافية                      و عيل �سايبينه على �الر�س    

                             تبقى �يه!!؟ 

 
 

• �إذ� كانت �لدودة تتغذى على �لدم فكيف يكون حال �الن�سان �مل�ساب بها ؟	

•مترين �ال�حجية )�للغز(. 	
•�حلو�ر و�ملناق�سة.  	

•�ملالحظة و�لتقييم. 	

���سنان  بو��سطة  �ال�معاء  تتعلق يف  و  �الإن�سان  ��معاء  تعي�س يف   , �لدم  �آكلة  �لدودة �خلطافية  ��و  �النكل�ستوما  دودة  هي 
كالقو�طع و تتغذى على دم �الإن�سان,  و تبي�س �لدودة �لو�حدة حو�إىل 20 �لف بي�سة ويخرج �لبي�س مع بر�ز �ملري�س  
فاإذ� تربز �الإن�سان على ��ر�س رطبة يفق�س �لبي�س و ينمو �إىل يرقة تهاجم �الإن�سان و تخرتق جلده �سابحة مع �لدم 

حتى �ال�معاء لت�سكن هناك .
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 )10 دقائق ( مل�ساركة �ل�سيد�ت ...... �سجعيهن على �ال�سنتاج و �لت�سور و��سرتجاع ما يعرفونه من خرب�ت.

من �ال�حجية �لتي قلناها يف ��ول �جلل�سة حاويل ��ن تعريف كيف ي�ساب �الإن�سان باال�نكل�ستوما. 
��عيدي �ال�حجية على �مل�ساركات  و �سجعي �مل�ساركات على �ال�ستنتاج. 

         )10 دقائق( 

• دقائق(  �طلبى من �مل�ساركات حتديد �سبل �لوقاية ؟   )10	

•��ســـا�يل �مل�ســـاركات عـــن ��هم ما ��ستفـــادوه من هذه �جلل�سة  و���سعب �سيء مل يفهمـــوه ثم حاوىل �سرحها بطريقة  	
خمتلفة.

) 10 دقائق(  

تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهم حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �جاباتهم بعناية:  

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 

��عر��س �الإ�سابة باالنكل�ستوما : 
��سطر�ب �له�سم و�آالم يف �لبطن وقد يحدث �إ�سهال مدمم )فيه دم(. 1 .

و�إفر�ز�تها  �الإن�سان  لدم  �لدودة  �مت�سا�س  ب�سبب  �الإجهاد  و�سرعه  و�لهز�ل  �ل�سديد  و�ل�سعف  �لدم  فقر  2 .
�ل�سامة.

تا�خر �لنمو �لعقلي و�لذهني و�جل�سماين خا�سة لال�طفال. 3 .

طرق �لعدوى باالنكل�ستوما :
�مل�سي حفاة �ال�قد�م وبخا�سة على �ال�ر�س �لرطبة.  1 .

ترك �ال�طفال يلعبون باال�تربة.  2 .
ترك �ال�طفال �ل�سغار على �ال�ر�س �لرطبة حيث تخرتق يرقات �لدودة جلدهم �ملالم�س لال�ر�س. 3 .

�لوقاية: 
�رتد�ء �حلذ�ء ��و �ل�سب�سب و عدم �ل�سري على �ال�ر�س حفاة �ال�قد�م.  1 .

عدم ترك �ال�والد �ل�سغار على �ال�ر�س مبا�سرة �سعيهم فوق �ل�سجاد ��و �حل�سري �إذ� لزم �ال�مر.  2 .
منع �ال�طفال من �للعب باالتربة و �لطني. 3 .

�ن�سحى ��سرتك بق�ساء �حلاجة ) �لتربز( باحلمام �و �إذ� مل يتوفر �حلمام �لتربز على ��ر�س جافة )حجر  4 .
��و �سخر( .
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�لبلهار�سيا)16(
��هد�ف �جلل�سة 

معرفة ماهو مر�س �لبلهار�سيا و ��عر��سه. 1 .
�لتعرف على طرق �الإ�سابة به و طرق �لوقاية منه. 2 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 120 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة: �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (

ثم متهد باملناق�سة �لتالية :-

�إعد�د و متهيد :
• تديـــر �ملي�ســـرة  حـــو�ر� مـــع �مل�ســـاركات  عن �ال�مر��س �لتـــي ي�سببها �ال�ستحمـــام مبياه ملوثـــة ؟ و تتلقى �الجابات 	

 ) 10 دقائق(. 
•ق�ســـة خالـــد : ت�ســـرح �ملي�ســـرة  �لق�ســـة و��سعـــة علـــى �للوحـــة �لوبريـــة �ســـورة �ال�طفـــال ي�ستحمـــون يف �لربكـــة    	

)15دقائق(.

��سئلة للع�سف �لذهني  و �ل�سرح :
•ت�ســـا�ل �ملي�ســـرة  �مل�ســـاركات عن مـــا �لذي ���ساب خالد و من خـــالل �لق�سة على �مل�ساركات حتديـــد طريق �الإ�سابة  	
بالبلهار�سيا و �لتعرف على �العر��س �مل�ساحبة لبلهار�سيا �مل�سالك �لبولية و ما ذ� نفعل لل�سخ�س �مل�ساب و ماذ� 

يجب ��ن نفعل حتى نقي ��نف�سنا و ���سرنا  )10 دقائق(.

•ع�سف ذهني. 	
•در��سة �حلالة. 	

•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

يف ��حد ��يام �ل�سيف عاد خالد من مدر�سته مبكر� و يف طريقه للمنزل ذهب هو و��قر�نه للربكة لي�ستحم و ميرح قليال 
مـــع زمالئـــه كعادتـــه ثم عـــاد خالد �إىل �ملنزل و كانت ��م خالـــد تعد �لطعام فروى خالد ال�مه ما جـــرى و كيف ��نه ي�سبح 
��ف�سل من كل ��قر�نه و يفوز د�ئماً يف �مل�سابقات �لتي يجرونها يف �لربكة, فرحت ��م خالد بابنها و ��جابته �إنك مثل ��باك 

فقد كان ��باك ��ي�ساًً يجيد �ل�سباحة و ال ��حد يتفوق عليه .
 بعـــد ���سابيـــع قليلـــة الحظـــت ��م خالد على �بنهـــا ��نه ينام كثري� و يتباطئ يف �لقيام �سباحـــاً و ��نه �ساحب �للون و جمهد 
ب�ســـكل م�ستمـــر و اليقـــوى علـــى م�ساعـــدة �بيه يف �لزر�عة كعادته من قبـــل ف�سا�لته ماإذ� به ؟ فاجـــاب : ال�سيء يا ��مى ��نا 

بخري بخري .
 تنبهـــت ��م خالـــد ��كـــرث البنهـــا والحظت ��نه يدخل �إىل دورة �ملياه كثري�� و يغيب و كانت ت�سمع �سوته يئن ) يتا�مل ( كلما 
دخـــل �إىل دورة �مليـــاه وذ�ت يومـــا وهي تغ�سل �ملالب�س الحظت �آثار دماء على غيار�ت �بنهـــا ف�سا�لته عنها فا�جاب ��نه منذ 
فرتة يتبول دم يف ��خر �لبول ��نه ي�سعر بحرقة ) �سخونة ( يف �لبول كلما تبول كما ي�سعر بدو�ر ودوخة و اليقوى على 

�لرتكيز و �ملذ�كرة. 
ترى ماإذ� ���ساب خالد ؟ و ما �ال��سباب �لتي ��دت �إىل ذلك ؟
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•ملاإذ� يجب �النتظار يومني قبل ��ستخد�م مياه �لربكة �لتي �ح�سرناها لال�ستحمام ؟  	

    تعطى �ملي�سرة  فر�سة للم�ساركات لالإجابة �ل�سوؤ�ل  ) 5 دقائق(
•هل هناك نوعا �آخر من �لبلهار�سيا غري �لبولية ؟ نعم هناك بلهار�سيا �ال�معاء و هي تدخل ج�سم �الإن�سان متاماً  	
 كمـــا تدخـــل بلهار�سيـــا �ملجـــارى �لبوليـــة من خالل �جللـــد ��ثنـــاء �ال�ستحمـــام ��و �الغت�سال ��و �لـــري مبياه �لربك

)5 دقائق(.

• دقائق( ��عر��س �الإ�سابة باملر�س  )10	

 • م�ساعفات �ملر�س : تذكر �مل�ساركات خربتهن مع �ال�هل �للذين ���سيبو� باملر�س )15 دقائق(	

•�لوقايـــة خـــري مـــن �لعالج هل هذ� �سحيح ؟ على �مل�ساركات حتديد طرق �لوقاية با�نف�سهم ثم ت�سرح �ملي�سرة بعد  	
ت�سجيعهم على ما قالوه بقولها متام مثل ما قلنت فا�ن �لوقاية تا�تي من : )15 دقيقة(

ال�ن يرقات �لبلهار�سيا �لتي قد تكون موجودة باملياه متوت يف خالل يومني �إذ� مل جتد ج�سم �الإن�سان لتكمل منوها 
فيه �إىل �لدودة �لكاملة .

طرق �الإ�سابة بالبلهار�سيا : 
�ال�ستحمام يف �لربك  �و �ال�ستحمام مباء �لربك دون تخزينه ملدة يومني قبل �ال�ستحمام . 1 .

�لري بالغمر حايف �لقدمني . 2 .
غ�سل �ال�و�ين ��و �ملالب�س بالربك . 3 .

تدخـــل يرقـــات �لبلهار�سيـــا ج�سم �ملري�س و تنمو هناك �إىل ديد�ن كاملة ت�سع بي�سها يف جد�ر �ملثانة �لبولية �لتي تنزل 
مع �آخر �لبول حمدثة نزيف الن �لبوي�سات لها �سوكة  جترح جد�ر �ملثانة .

��عر��س �الإ�سابة بالبلهار�سيا �لبولية:
•�إجهاد و �سحوب و تعب �سريع و عدم �لقدرة على �لعمل . 	

•�الإح�سا�س باحلرقة ) �ل�سخونة( �ثناء �لتبول . 	
•نزيف يف �آخر �لبول  . 	

��عر��س �الإ�سابة ببلهار�سيا �ال�معاء :
•�إجهاد و �سحوب و تعب �سريع و عدم �لقدرة على �لعمل . 	

•��مل يف �لبطن . 	
•نزيف يف �لرب�ز .  	

تعترب �لبلهار�سيا من ��خطر �ال�مر��س على �الإطالق و حتتل �ملرتبة �لثالثة يف �ال�مر��س �ل�سائعة باليمن و من ��هم 
م�ساعفات �ملر�س : 

.فقر �لدم و �لهز�ل و�سعف �لنمو و�سعف �ملناعة  • 	1
. �سرطان �ملثا�نه • 2. �لعقم               3	

. ت�سخم �لطحال  • 4. تليف �لكبد          5	
. �لف�سل �لكبدى و �لوفاة   • 	6
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توفـــر وز�رة �ل�سحـــة �ليمنيـــة عالجاً نافعاً للبلهار�سيا عن طريق �ال�قر��س و يجب على �ملر�سى تناول �لعالج يف ��قرب وقت 
ممكن قبل ��ن يبد�� �ملر�س يف �إحد�ث م�ساعفاته.

•��ســـا�يل �مل�ســـاركات عـــن ��هم ما ��ستفـــادوه من هذه �جلل�سة و ���سعب �سيء مل يفهمـــوه ثم حاويل �سرحها بطريقة  	
خمتلفة ) 10 دقائق(.  

تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 

طرق �لوقاية: 
عدم �ال�ستحمام يف مياه �لربك و �لتا�كيد على ��والدنا بعدم فعل ذلك . 1 .

عدم �لو�سوء يف ماء �لربك . 2 .
عدم غ�سل �ال�و�ين ��و �ملالب�س  يف مياه �لربك . 3 .

تخزين �ملاء �لذي جنلبه من �لربك ملدة يومان قبل �ال�ستخد�م  ) ملاإذ�( ؟ 4 .
لب�س ��حذية بال�ستيكية طويلة عند ري �ال�ر��سي بطريقة �لغمر . 5 .
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�ملياه )17(

��هد�ف �جلل�سة: 
�لتعرف �إىل ��همية �ملياه لكل كائن حي و م�سادره. 1 .

ت�سحيح �ملمار�سات و �ملفاهيم �خلاطئة عند ��ستعمال �ملياه. 2 .
�لتعرف �إىل م�سكلة ن�سوب �ملياه و تر�سيد �ال�ستهالك �ملنزيل. 3 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 120 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة: �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (.

ثم متهد باملناق�سة �لتالية :-

 �إعد�د و متهيد:
•تديـــر �ملي�ســـرة حـــو�ر�ً مـــع �مل�ساركات  عن ��همية �مليـــاه ؟ و رمبا ت�ستطيع تن�سيطهن بال�ســـوؤ�ل عن ما هي �ل�سو�ئل  	
�ال�خـــرى �لتـــي ميكـــن ��ن ن�ستعملها بدل �ملياه ) مثـــل �للنب ��و ع�سائر �لفاكهة مثل �لربتقـــال ��و غري ذلك( وهل 

هذه �ل�سو�ئل تغنينا عن �ملاء؟ 
•ماهي م�سادر �ملياه عندنا ؟ 	

•تقـــدم �مل�ســـاركات �إجابتهن عن �ال��سئلة بالرتتيب و ال ن�سا�ل �ال��سئلة دفعة و�حدة بل ن�سا�ل �سوؤ�ل و�حد ثم ننتظر  	
�الإجابة ثم ن�سا�ل �ل�سوؤ�ل �لثاين بعد ��ن تنتهي �مل�ساركات من �إجابة �ل�سوؤ�ل �الول ) 20 دقيقة ( 

���سئلة للع�سف �لذهني و �ل�سرح ) 10 دقائق (
•ماهي  ��ستعماالت �ملياه ؟ 	

للم�ســـاركات لالإجابة علـــى �ل�سوؤ�ل و ت�سجعهن عـــن كل �إجابة �سحيحـــة بقولها مثاًل :  • تـــرتك �ملي�ســـرة �لفر�ســـة 	
م�سبوط – متام – بال�سبط  - �سح.  

•در��سة �حلالة. 	
•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	

•ع�سف ذهني. 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

  ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم  ))  و جعلنا من �ملاء كل �سيء حي(( �سدق �هلل �لعظيم .
من �ملعروف ��ن �ملاء هو ���سل �حلياة لكافة �لكائنات �حلية و ال توجد حياة بدون ماء و ال ت�ستطيع ��ي �سو�ئل ��خرى ��ن 

تغنينا عن �ملاء مثل �للنب ��و �لع�سري ��و �لع�سل.
م�سادر �ملياه  �ملتو�فرة لدينا هي �ال�مطار و �ملياه �جلوفية )مياه �الآبار( و �لتي جندها يف باطن �ال�ر�س على ��عماق 
خمتلفة عندما نحفر �الآبار  ومياه �لعيون و�ال�ودية و هناك ��ي�ساًً مياه �لبحر �إال �إنها غري �ساحلة لال�ستهالك نظر�ً 

مللوحتها. 
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•ثـــم ت�ستعر�ـــس معهـــن ) با�ستخد�م �ل�سور و �لر�سوم على �للوحـــة �لوبرية ( كيف ��ن �ملاء هو ���سا�س حياة �الإن�سان  	
و�حليو�ن و �لنبات و كل �سيء حي )15 دقيقة( .

•ت�سا�ل  �ملي�سرة  �ل�سيد�ت عن هل تت�سبب مياه �لربكة ��و �خلز�ن �ملنزيل يف حدوث ��مر��س لها ��و ال��سرتها وتتيح  	
�ملي�سرة  لبع�س �ل�سيد�ت عر�س خرب�تهن  ثم ت�ستعر�س ق�سة فوزية )20 دقيقة( .

•ما هو �ل�سبب يف �الإ�سهال و�لديد�ن �لذي ���ساب ���سرة نو�ل ؟ 	
•ما  �لدر�س �لذي ��ستفادته نو�ل ؟  	

•ثم تبادر بال�سوؤ�ل عن �لطريقة �لتي نتبعها يف تنظيف �خلز�ن ؟  وعدد مر�ت فعل ذلك؟ 	
)10 دقائق(

•يالحـــظ �لعلمـــاء و �ملهتمـــني ب�ســـوؤون �ملياه  ندرة �ملطر يف �ل�سنو�ت �الخرية و ��ننا نحتـــاج ��ن نديل �لدلو يف �الآبار  	
�إىل م�سافة ��بعد فما ر��يكن ؟

• دقائق(  تبد�� �مل�ساركات يف �الإجابة و ت�سجعهن �ملي�سرة على �مل�ساركة بخرب�تهن يف هذ� �ملو�سوع  ) 10	
 

��ستخد�مات �ملياه : يحتاج �الإن�سان �إىل �ملاء ال�غر��س متعددة هي  لل�سرب و طهي �لطعام و �الغت�سال و تنظيف �ملالب�س 
و�ال�و�ين و �لبيت كما يحتاج �لنبات للماء يف �لري كما حتتاج �إليه �حليو�نات لل�سرب و �الغت�سال و..... 

من  �لوقت  معظم  يعانون  و  جيدة  ب�سحة  لي�سو�  �لثالثة  ��طفالها  و  زوجها  من  �ملكونة  ���سرتها  ��ن  نو�ل  الحظت 
�ال�مر��س.

 و بخا�سة �ال�سهال و �لديد�ن بينما ��والد جارتها فوزية �لثالثة ��ي�ساًً وزوجها ��ف�سل �سحة و حااًل من ���سرتها.
ذهبت نو�ل لزيارة جارتها فوزية  وفكرت ��ن ترى ماإذ� متلك فوزية هي ال متلكه و رمبا ذلك هو �ل�سبب يف  �سحة 

���سرتها ويف �ثناء زيارتها �ال�وىل  ت�سادف ��ن ���سرة فوزية كانت تقوم بتنظيف �خلز�ن  .
 و الحظت نو�ل ��ي�ساًً ��نهم يغلون �ملياه �مل�ستخدمة يف �ل�سرب قبل و�سعها يف �ال�و�ين �ملخ�س�سة لذلك  فيما عد� ذلك 

كان منزل فوزية ��فقر حااًل من منزل نو�ل.
 عادت نو�ل �إىل بيتها و فكرت ��ن تغ�سل �خلز�ن  ومر ���سبوعان  �إال �ن ��حو�ل ���سرتها مل تتغري ففكرت يف ��ن تزور فوزية 
للمرة �لثانية.  و يف �لزيارة �لثانية ��ي�ساًً فوجئت نو�ل با�مر�ن �ال�ول ��ن فوزية تغ�سل �خلز�ن ��ي�ساًً و �لثاين ��نهم يغلون 

�ملياه  ويرتكونها تربد قبل و�سعها يف زجاجات خ�س�سوها لل�سر�ب با�ستعمال �لكوب, 
تظاهرت نو�ل بالعط�س فا�عطوها كوب ماء من تلك �لزجاجات  و حينها ��دركت نو�ل �لفرق ؟. 

ت�سرح �ملي�سرة فكرة ��ن ما ال نر�ه ال يعني ��نه غري موجود فمثاًلً نحن ال نرى �لهو�ء لكن هذ� ال يعني ��نه غري موجود  
ونحن ال نرى �ملاء يف باطن �ال�ر�س لكننا نعلم ��نه موجود على ��عماق خمتلفة و لذلك نقوم بحفر �الآبار.

تبد�� �ملي�سرة بعد ذلك ب�سرح لوجود �مليكروبات وبي�س �لديد�ن و �لطحالب �ل�سارة يف �ملياه �ملخزنة و �لتي ت�سيبنا 
باال�مر��س و ��ن �لطريقة �ملثلى للوقاية منها هو تنظيف خز�نات �لبيت باملاء و �ل�سابون كل ���سبوعني على �ال�كرث حتى 

ال ترت�سب هذه �مليكروبات و تلت�سق بجد�ر �خلز�ن و تلوث ��ي مياه يتم �سبها فيه.
و من ناحية �خرى فاإنه من �ل�سروري تخ�سي�س قدر يومي لل�سرب من مياه �خلز�ن و يتم ذلك عن طريق ��خذ كمية 
منا�سبة من �ملاء لت�سرب منها �ال��سرة جميعاً ثم نقوم بغلي هذه �ملياه وتركها لتربد يف �الإناء وهو مغطى ثم نقوم ب�سب 
هذه �ملياه يف زجاجات �سغرية لن�سرب منها باقي �ليوم مع مالحظة ��ن ما يتبقى من مياه �ل�سرب هذه ال ي�ستخدم 

لليوم �لتاىل قبل �إعادة غليه.
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•كيف ميكن ��ن نر�سد ��ستهالك �ملياه ؟  	
• دقائق ( ��ن ن�ستعمل �ملاء على قدر حاجتنا دون ��ن نفقد �لكثري منه بال فائدة  .   ) 10	

ت�ســـا�ل �ملي�ســـرة �مل�ســـاركات عـــن ��هـــم ما ��ستفـــادوه من هـــذه �جلل�سة و ���سعـــب �سيء مل يفهمـــوه ثم حاوىل �سرحهـــا بطريقة 
خمتلفة  

) 10 دقائق (

تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
��طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية) 10 دقائق ( 
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 

�إننا نعاين من م�سكلة يف �ملياه تتز�يد يوماً بعد يوم وذلك ال��سباب عديدة منها زيادة �ل�سكان و بالتايل زيادة �لطلب 
على �ملاء و �ال�ستهالك غري �ملر�سد للمياه يف �ملنازل و �ملد�ر�س و �حلقول و ���سباب ��خرى و �ملهم �إننا لو مل نتعلم كيف 
نر�سد ��ستهالكنا للمياه �ستنفذ �ملياه و �سوف نعاين من ندرة يف �حل�سول عليها فماإذ� ميكننا ��ن ن�سنع لنحافظ على 

�ملياه .

جتنبي : 
•غ�سل �ال�و�ين و �خل�سرو�ت حتت مياه �ل�سنبور �جلارية و بدل ذلك خ�س�سي وعاءين ��حد�هما للغ�سل باملاء  	

و �خلل و �الآخر لل�سطف. 
•و�سع �إناء كبري مليء باملاء لغ�سل �ال�يدى  و �ال�ف�سل ��ن ن�سب �ملاء على ��يدي �ملغت�سل وجنمعه يف �الإناء. 	

•ترك ��حد �ل�سنابري ينقط دون �الإ�سر�ع يف �إ�سالحه.  	
•ترك �ملاء يف �حلمام بغري ح�ساب.  	

•�ال�ستحمام حتت �ملياه �جلارية لفرتة طويلة دون د�عي. 	
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تلوث �ملياه)18(

��هد�ف �جلل�سة :
��ن تعرف �مل�ساركات مفهوم تلوث �ملياه و���سباب �لتلوث.  1 .

��ن تتكون لدى �مل�ساركات خربة عن �لتعرف على �ملاء �مللوث.  2 .
��ن تدرك �مل�ساركات خطورة تلوث �ملياه و كيف نحميها من �لتلوث. 3 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 120 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة: �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (.

ثم متهد باملناق�سة �لتالية :-

�إعد�د و متهيد:
 تبد�� �ملي�سرة  يف مر�جعة ما مت طرحه يف �جلل�سة �ل�سابقة حول ��همية �ملياه لكل كائن حي و ت�سرد �ال�ستخد�مات �ملختلفة 

للماء كما و�سفتها �مل�ساركات يف �جلل�سة �ل�سابقة. 
    )5 دقائق(

���سئلة للع�سف �لذهني  و �ل�سرح 
• دقائق ( ت�سا�ل  �ملي�سرة  �مل�ساركات عن ما معنى ماء ملوث ؟ يف ع�سف ذهني مع �مل�ساركات )10	

•مـــا ���سبـــاب تلـــوث �ملياه ��و كيف نلوث �ملاء ؟ ��و ماهي �لت�سرفات �لتـــي تت�سبب يف تلوث �ملاء ؟ ت�سجع �ملي�سرة  ��كرب  	
قدر من �مل�ساركات على �الإجابة عن �ل�سوؤ�ل  ) 10 دقائق(.

• دقائق(. ت�سرح  �ملي�سرة  با�ستعمال �ل�سور على �للوحة �لوبرية ���سباب تلوث �ملياه  ) 10	

•ع�سف ذهني. 	
•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	

•�ملالحظة و�لتقييم. 	

من �ملعروف ��ن �ملاء هو ���سل �حلياة لكافة �لكائنات �حلية و ال توجد حياة بدون ماء. 
�إليها �الإن�سان لل�سرب و طهي �لطعام و �الغت�سال و تنظيف مالب�سه و��و�نيه و بيته كما  �ملياه : يحتاج  ��ستخد�مات 

يحتاج �إليها �لنبات يف �لري كما حتتاج �إليها �حليو�نات لل�سرب و �الغت�سال.  

ت�سرح �ملي�سرة مفهوم تلوث �ملياه :
�ملاء �مللوث ��و تلوث �ملياه يعني : ) ��ن ي�سبح �ملاء غري �سالح و �سار يف �ال�ستعمال لالإن�سان و�حليو�ن �لنبات(.
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• دقائق( كيف تعرفن ��ن �ملاء ملوث ؟ �سجعي �مل�ساركات على �الإجابة )10	
• دقائق ( ت�سرح  �ملي�سرة  با�ستعمال �ل�سور على �للوحة �لوبرية طرق �لتعرف على �ملاء �مللوث  ) 10	

• دقائق( و ن�ستمع �إىل �مل�ساركات و ما يرونه منا�سباً للحفاظ على �ملاء من  مـــا خطـــورة ��ستعمـــال �ملاء �مللوث؟ ) 10	
�لتلوث.

• ت�ســـرح  �ملي�ســـرة با�ستعمـــال �ل�ســـور علـــى �للوحة �لوبريـــة �ال�خطار �لناجمة عن �ســـرب �ملاء �مللـــوث ��و �ال�ستحمام   	
) 10 دقائق(.

•كيـــف نحافـــظ علـــى �ملاء من �لتلوث؟ ت�ســـا�ل  �ملي�سرة  �مل�ساركات  و ت�سرح  بعد ذلك كيـــف نحافظ على �ملاء نظيفاً  	
دون تلوث )10 دقائق(. 

 

���سباب تلوث �ملياه: 
�ال�ستحمام و �الغت�سال يف �لينابيع و �لربك . 1 .

عدم تغطية �خلز�نات يف �لبيوت. 2 .
عدم تنظيف �خلز�نات ب�سكل دورى و م�ستمر . 3 .
�لتربز و ق�ساء �حلاجة بجو�ر �لربك و �الآبار . 4 .

عدم تغطية �الآبار مما ي�سمح بغرق �حليو�نات و موتها  فيها و كذلك ر�س �ملبيد�ت عليها . 5 .
�سرب �حليو�نات من �لربك و غرقها فيها. 6 .

��ستخد�م ��و�ين �و ال�كو�ب غري نظيفة. 7 .

طرق �لتعرف على �ملاء �مللوث : 
 من خالل : 

•�ل�سفاء : فاملاء �لنقي �سايف و لي�س عكر�ً.  	
•�لر�ئحة : �إذ� كان للماء ر�ئحة نتنة فهذ� يعني ��ن �ملاء قد تلوث. 	

•�للون : معروف ��ن �ملاء ال لون له و قد يتغري لونه �إذ� تلوث �ملاء مبو�د كيميائية ��و ميكروبات و قد تالحظ  	
��حيانا باقي �ال��سر �لتي ت�ستخدم نف�س �مل�سدر باالإ�سهال نتيجة لتناولهم  ���سرتها و  ��فر�د  �إ�سابة  �ل�سيدة 
ماء ملوث و تزد�د �حلالة �سوء� كلما ��ستخدمو� �ملاء �مللوث و تتح�سن �حلالة �إذ� ��ستخدمو� ماء �سبق غليه 

وتركه ليربد.
تا�كدي ��ن �ملاء �سفاف غري عكر عدمي �لطعم و �لر�ئحة قبل �عطائه ال��سرتك.

�ال�خطار �لناجمة عن �سرب �ملاء �مللوث ��و �ال�ستحمام:
�لتيفود  و  �لدو�سنتاريا  و  و�لكولري�  �ملعوية  �لنزالت  و  باالإ�سهال  �الإ�سابة   : �مللوث  �ملاء  ل�سرب  نتيجة  ��واًل 

 

• 	
و  �لكبد �لوبائي   وقد ن�ستخف بهذه �ال�مر��س لكن يكفي ��ن تعلم ��ن ��كرث من 35 ��لف طفل ميوتون  �سنويا 

ًيف �ليمن ب�سبب �الإ�سهال  وحده. 
•ثانياً نتيجة لال�ستحمام و �الغت�سال : و تعترب �لبلهار�سيا من ��هم و ��خطر �ال�مر��س �لتي ت�سيب �الإن�سان  	

نتيجة لال�ستحمام باملاء �مللوث.
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•ت�ســـا�ل �ملي�ســـرة �مل�ســـاركات عن ��هم مـــا ��ستفادوه من هذه �جلل�ســـة  و ���سعب �سيء مل يفهموه ثـــم حاوىل �سرحها  	
بطريقة خمتلفة  ) 10 دقائق(  

تقييم �جلل�سة ) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية) 10 دقائق ( 
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 

كيف نحافظ على �ملاء من �لتلوث : 
حافظى على خز�ن بيتك نظيفاً وذلك بغ�سله باملاء و �ل�سابون مرة كل ���سبوعني على �ال�كرث . 1 .

��ستعملي �ال�و�ين نظيفة �سو�ء لل�سرب �و للطهي. 2 .
�إذ� الحظت ��ن �لربكة ��و �لبئر غري مغطاة �غلي �ملاء �لذي �سوف ت�ستعملينه ��نت و ���سرتك يف �ل�سرب.  3 .

�غلي �ملاء قبل �ل�سرب �إذ� ���ساب �الإ�سهال �حد ��فر�د ���سرتك.  4 .
�جعلي خز�ن �لبيت مغطى بغطاء نظيف طول �لوقت حتى ال ت�سقط فيه �ال�تربة.  5 .

يرقات  متوت  حتى  تخزينه  على  يومني  مرور  بعد  لالغت�سال  �خلز�ن  ماء  ���سرتك  و  ��نت  ��ستخدمي  6 .
�لبلهار�سيا. 

�ن�سحي ��والدك وزوجك بق�ساء �حلاجة بعيد�َ عن �لربك و �الآبار مب�سافة كبرية . 7 .
خ�س�سي ��وعية ل�سرب �لبهائم و حافظي عليها نظيفة ��ي�ساًً. 8 .
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�لتخل�س �الآمن من �لف�سالت ) 19(
��هد�ف �جلل�سة :

��ن تتعرف �ل�سيد�ت على �لطريقة �الآمنه للتخل�س من �لف�سالت. 1 .
��ن تدرك �ل�سيد�ت ��ثر عدم �لتخل�س من �لف�سالت بطريقة �سليمة على �ل�سحة �لعامة. 2 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة:60 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (.

ثم متهد باملناق�سة �لتالية:- ) 25 دقيقة (

��سئلة �لع�سف �لذهني و�ملناق�سة 
كيف تتخل�سن من �لنفايات �ملنزلية ؟ 1 .

خملفات حيو�نات.  هل ميكن تق�سيم �لنفايات �إىل جمموعات ؟ �سلبة – بقايا طعام – . 2
هل ميكن �ال�ستفادة من بع�س هذه �لنفايات ؟ كيف ؟ 3 .

ماإذ� يحدث لو كل و �حدة منا ��لقت بنفايات منزلها ��مام منازل �ال�ُخريات ؟ 4 .
�لنفايات �لتي ال ميكن �ال�ستفادة منها مثل ............ كيف نتخل�س منها بطريقة �سحيحة ؟  5 .

�قرتحي طريقة جديدة للتخل�س من �لنفايات ؟ 6 .

•ع�سف ذهني. 	
•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	

•�ملالحظة و�لتقييم. 	

تتكون �لف�سالت �جلافة من : ) 10 دقائق (
�خل�سب  قطع  و  �ال�قم�سة  و  �لورق  و  �خل�سرو�ت  و  �ال�كل  بقايا  و  �لطبخ  خملفات  مثل  �ملنزلية  . 1 �ملخلفات 

و �لزجاج و �لعلب �لفارغة و �ملا�كوالت �لتالفة و روث �حليو�نات. 
�حليو�نات �لنافقة.  2 .

ماإذ� يحدث لو مل نتخل�س منها بطريقة �سليمة؟
•ت�سبح و�سطاً منا�سباً للذباب و �لنامو�س و �لفئر�ن و كل �حل�سر�ت �ل�سارة.  	

•تلوث مياه �ل�سرب و �لرتبة �لزر�عية.  	
•�نت�سار �ال�مر��س �مل�ساحب النت�سار �حل�سر�ت ) �ملالريا ............(. 	

•�لعلب �ل�سفيح و �لزجاج و �خل�سب يعر�س �ال�طفال و �لكبار ��ي�ساًً للجروح �مللوثة.  	
•ت�سوه �ملنظر �جلمايل للقرية . 	

لذلك:
يجب تعبئة �لنفايات يف ��كيا�س و �إلقائها يف مكان نتفق عليه جميعاً على ��ن يكون بعيد�ً عن م�سدر �ملياه و �الآبار م�سافة 

100 مرت و ��ن يبعد عن ��قرب منزل م�سافة 20 مرت حيث يتم حرقها.
��ما �لنفايات �لناجتة عن بقايا �لنباتات و بقايا �ال�طعمة و روث �حليو�نات ميكن جمعها و و�سعها يف حفرة و نغطيها 
بالرت�ب فتتحول �إىل �سماد ي�ستخدم يف �لزر�عة و لكن ير�عى ��ن تبعد عن �ملنازل و م�سادر �ملياه م�سافة 20 مرت على 

�ال�قل.
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تقييم �جلل�سة ) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية) 10 دقائق ( 
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن.
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�لتغذية �ل�سليمة )20(

��هد�ف �جلل�سة::
��ن تعرف �مل�ساركات ��نو�ع �ال�غذية و ��همية كل نوع و ما هي �لوجبة �ملتو�زنة. 1 .

��ن تتعرف �مل�ساركات على �ل�سلوكيات �ل�سحيحة يف �لطهي و �حلفاظ على �لقيمة �لغذ�ئية للطعام . 2 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة: 120 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة: �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (.

ثم متهد باملناق�سة �لتالية :-

�إعد�د و متهيد: 
•��ســـا�يل �مل�ســـاركات عن ���سهى �ال�كالت �لتي يحببنها؟ و �سجعيهـــن على حتديد مكوناتها , مثال : �ل�سفوت يتكون  	

من �لدقيق )�للحوح( و �للنب  �لزبادي و ..... .
• ثـــم ��سا�ليهـــم عـــن مكونـــات وجبة �لفطـــور و �ساعديهم على عمل ت�سنيـــف ملكونات �لوجبة ) �لزيـــت مع �ل�سمن (  	
) �خلبـــز – �لفطـــري( )  جمموعـــة �خل�ســـرو�ت( ) جمموعـــة �للحـــوم : فـــر�خ – ���سمـــاك – حلـــوم ماعـــز و�سا�ن 

–حلوم �ال�بقار( ) �لفو�كه (.
•ميكن �إعطاء �مل�ساركات جمموعة من �ل�سور �لتي تعرب عن هذه �ال��سناف و �طلبي منهن توزيعها يف جمموعات  	

مرت�بطة كما و�سحنا �سابقاً.
•���ســـا�يل �مل�ســـاركات عن ��هم �ال�غذيـــة �مل�سئولة عن بناء �جل�سم ؟  ولذلك نحن نعطى �ال�طفال يف �سن �لنمو مزيد   	

من هذه �الطعمة. 

•و مـــا هـــي �ال�غذيـــة �لتـــي متدنـــا بالطاقـــة حتى ن�ستطيـــع �لعمـــل و �مل�ســـى و ��د�ء كافـــة �ال�ن�سطة ؟ ��عطـــى فر�سة  	
للم�ساركات لالإجابة وو�سحى لهم �ن هناك ثالثة ��نو�ع  من هذه �ال�غذية: 

•در��سة �حلالة. 	
•ع�سف ذهني. 	

•�حلو�ر و�ملناق�سة.  	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	

تعترب جمموعة �لربوتينات هي �ملجموعة �مل�سئولة عن �لبناء و تتكون من : 
�للحوم و �ال��سماك و حلم �لطيور.  1 .

�لبقوليات مثل �لفول و �لعد�س و �لفا�سوليا.  2 .
�جلنب و �حلليب و �لبي�س. 3 .

�ل�سكريات : و �لتي جندها يف �ل�سكر و يف �لع�سائر و �مل�سروبات �ملحالة.
�لن�سويات :  �لتي جندها يف �لدقيق و �خلبز و �لفطائر و �لعجائن  ويف �ال�رز و �لبطاطا ) �لبطاط�س(. 

�لدهنيات  :  و ت�سمل �لزيوت و �ل�سمن و �لزبد و دهن �حليو�نات. 
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•بعـــد ��ن تعرفنـــا علـــى �غذيـــة �لبناء و �لطاقة  ما �لـــذي ميدنا باملناعة ؟ من منا يعرف عـــن �لفيتامينات؟ جتيب  	
�مل�ساركات �ال��سئلة و تعقب �ملي�سرة: 

•و �الآن بعد ��ن تعرفنا على ��نو�ع �ال�غذية �ملختلفة  ما ر��يكن ما هي ��ف�سل �لوجبات؟  	
وجبة حتتوى على �للحوم و �لربوتني.  1 .

وجبة حتتوى على �ل�سكريات و �لن�سويات ) بطاطا و خبز و ��رز(. 2 .
وجبة حتتوى على �خل�سرو�ت و �لفاكهة ) �ل�سالطة و �لفاكهة و �خل�سار(.  3 .

وجبة متنوعة من كل ما �سبق؟  4 .

��عطي �مل�ساركات فر�سة لالختيار مع تو�سيح �ل�سبب.

�طلبي من �مل�ساركات �إعطاء ��مثلة لوجبة متو�زنة من �ال�كالت �لتي يعدونها.

 كيف ن�ستفيد من �لطعام؟ 
  ت�ســـرح �ملي�ســـرة فكـــرة ��ن �لغـــذ�ء ميكن ��ن يكون م�ســـدر�ً لل�سحة و��ي�ســـاًًً للمر�س و �ال�مر يتوقف علـــى طريقة تعاملنا مع 

�لغذ�ء من مرحلة �الإعد�د �إىل �لطهي �إىل �حلفظ. 
فما هي ��ف�سل �لو�سائل الإعد�د �لطعام ؟ جتيب �مل�ساركات وتعقب �ملي�سرة:

��سا�يل �مل�ساركات عن ��هم ما ��ستفادوه من هذه �جلل�سة  و ���سعب �سيء مل يفهموه ثم حاوىل �سرحها بطريقة خمتلفة  
) 10 دقائق(.

تعترب �خل�سرو�ت و �لفو�كه هي �مل�سدر �لرئي�سي الإمد�د �جل�سم بالفيتامينات و �ال�مالح �لالزمة لتح�سني مناعة 
�جل�سم مثل: �جلزر و �لبقدون�س �لبامية و �لطماطم و �خليار و �خل�س وغريها من �خل�سرو�ت.

•�غ�سلي �خل�سار جيد�ً قبل �إعد�ده. 	
•��سرتي �للحوم طازجة ��و ��سرتي �ملجمدة و تـا�كدي من �سالمة حفظها. 	

•) لها ر�ئحة غري طيبة(.  	
�ال�رز -....(  ب�سكل �سليم : جافة بعيدة عن �لرطوبة.  • ��ستعملي �حلبوب �ملخزنة ) �لقمح – 	

•��ستعملي ��و�ين نظيفة الإعد�د �لطعام. 	
•�غ�سلي �سرع �لبقرة قبل حلبها. 	

•�غلى �للنب قبل �سربه. 	
•��سرتى �خل�سار �لطازج.  	

يف �لطهي :
•��عدي كمية كافية و ال تعدي �لكثري حتى ال يفي�س ونحتاج �إىل تخزينه. 	

•�طهي �لطعام جيد�ً  وبخا�سة �للحوم. 	
•تا�كدي من ��ن �لطعام مغطى بعيد�ً عن �لذباب و �ل�سر��سري و �حل�سر�ت .  	
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تقييم �جلل�سة:
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي ��عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية :
و فيهـــا تت�ســـارك �ل�سيـــد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليـــل وح�سلـــن على نتائج ��ف�سل وذلـــك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ســـاًًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 
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�مل�ساريع �ملنزلية

��هد�ف �جلل�سة:

��ن ُتكّون �ل�سيد�ت مفهوم و��سح للم�ساريع �ل�سغرية . 1 .
��ن ُتدرك �ل�سيد�ت ��نه ميكن ��ن يكون لهن دور يف زيادة دخل �ال��سرة من خالل م�ساريع �سغرية ُتد�ر باملنزل. 2 .

��ن تتحم�س �ل�سيد�ت الإقامة م�سروعات متكنهن من زيادة دخل �ال��سرة و رفع م�ستوى �ملعي�سة.  3 .
�إثارة �لد�فعية نحو تقدير قيمة �لعمل و �الإنتاج.  4 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة 100 دقيقة 

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق (.
 ثم تطرح عليهن �لق�سة �لتالية للتهيئة وال�ستثارة �الإنتباه ) 5 دقائق (.

تبد�� �ملي�سرة ب�سوؤ�ل �مل�ساركات لو ُكنتي مكان �سباح فماإذ� ت�ستهني؟ ماإذ� �ستفعلني بهذ� �ملبلغ؟ 
) �لغر�س من �لق�سة هو و�سع �مل�ساركات يف حالة ��ستدعاء ال�حالمهن ؟ ( ) 15 دقائق (

�إذ� كا�نت �حالم �سباح : مثاًل هى ��ن تذهب �إىل �حلج – ��ن تزوج �بنها �الكرب – ��ن ت�سرتى بقرة – ��ن ت�سرتى قطعة ��ر�س 
 زر�عية  - ��ن جتدد قطع �الثاث – ��ن ت�سرتى لها و لزوجها و �والدها مالب�س جديدة , فماإذ� كان ميكن ��ن تفعل �سباح 

لو مل تهبط عليها هذه �لنقود من �ل�سماء ؟ 

�الختيار�ت �ملتاحة: 

تظل �سباح حتلم بكل ما تريد و تنتظر ��ن تفرج. 1 .
تتنازل �سباح عن ��حالمها و تر�سى بن�سيبها. 2 .

ت�سعى �سباح �إىل توفري مبلغ و لو زهيد كل �سهر من ميز�نية بيتها حتى يتوفر لها �ملبلغ �لذي حتتاجه. 3 .
ت�سغط على زوجها لي�ستدين ) ي�ستلف( و ي�سرتى لها �غر��سها و يحقق ��منياتها. 4 .

حتاول ��ن جتد حاًل  وتنتج ���سياء ميكن بيعها و ��ن تكت�سب منها ربحاً.  5 .

•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	
•در��سة حالة.   	

•�ملالحظة و�لتقييم. 	

دق �لباب وفتحت �سباح لتجد رجل �لربيد ي�سلمها خطاب , توجهت �سباح �ىل �بنتها لتقر�� لها �خلطاب ..... لقد كان 
�خلطاب من �لبنك يخربها ��نها )�سباح( قد ورثت عن قريب لها يعي�س خارج �لبلد ما ي�ساوى �ملليون ريااًل و ��ن عليها 

�لتوجه للبنك ال�ستالم �ملبلغ  , فرحت �سباح جد�ً و فكرت يف ماإذ� تفعل بهذ� �ملبلغ .
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تناق�س �ملي�سرة كل �ختيار من �الختيار�ت �ل�سابقة يف حماولة الإختيار �ال�ف�سل و �ملمكن �لتطبيق بالن�سبة لكل و�حدة منهن 
؟ 

) 25 دقيقة (
ثم تعقب بالق�سة �لتالية:- ) 10 دقائق (

ناق�سي مع �ل�سيد�ت ) 30 دقيقة (

ماإذ� تتوقعني لنو�ل هل �ستنجح ��م �ستف�سل ؟
�إذ� فكرت يف عمل م�سروع �سغري باملنزل بغر�س زيادة دخلك ماإذ� �ستفعلني و ما هى �خلطو�ت �لتي يجب ��ن تفكري فيها 

ل�سما�ن جناح �مل�سروع ؟
حتاول �ملي�سرة ��ن جتعل �مل�ساركات يتبعن �ال��سلوب �ملنطقي يف �لتفكري و��ن ي�ستخرجن من �لق�سة �خلطو�ت �لتالية :-

مفهوم م�سروع �سغري يد�ر باملنزل. 1 .
��ن �مل�سروع و �لك�سب �ملادي من ور�ئه و�سيلة لتحقيق غاية ��و ��منية هي �لد�فع الإقامته و �ل�سامن لنجاحه كما  2 .

هو و��سح من �لق�سة و��نه كلما كا�ن �لد�فع قوياً كا�ن �لنجاح م�سموناً.
البد ��ن يلبى �ملنتج �حتياجاً بالقرية حتى يجد �سوقا له مبعنى ��ن �ملنتج �لذي ال يحتاجه �ل�سوق لن يجد من  3 .

ي�سرتيه. 
��ن تكون �ملو�د �لالزمة للت�سنيع ) �ملو�د �خلام ( متوفرة بال�سوق و ي�سهل �حل�سول عليها.  4 .

��ن يكون ر���س �ملال �ملطلوب للم�سروع يف متناول ��يدينا و غري مكلف و ��ن نبد�� مببلغ قليل ثم نكرب �ملبلغ ح�سب  5 .
�الحتياج مبعنى ��ن يكرّب �مل�سروع نف�سه ملا ينجح. 

��ن نح�سب �لتكلفة و �لربح �ملر�سي لنا حتى نتمكن من و�سع �ل�سعر على �ملنتج على ��ن يتنا�سب مع �سعر �ل�سوق  6 .
مبعنى ��نه ال يزيد عن �سعر �ل�سوق و ال يقل كثري�ً عنه ��ي�ساًً.

ق�سة جناح نو�ل: 
كا�ن بيتها متو��سعاً وزوجها يخرج من �ل�سباح �إىل عمله �لذي يتقا�سى منه ع�سرة �الف ريال �سهرياً , و كا�ن عليها ��ن 

تعي�س بهذ� �ملبلغ هى و ��والدها �الربعة وزوجها ...
 مل يكن من �ل�سهل على نو�ل ��ن تدبر ��مور بيتها بهذ� �ملبلغ �لب�سيط مع تز�يد ��عباء �حلياة و �رتفاع �ال��سعار .... 
لذلك   , بالقرية  تو�فرها  و عدم    , بالعطور  �هتمامهن  �ملنا�سبات  و  �ال�فر�ح  �لن�ساء يف  نو�ل خالل جل�سات  الحظت 
ت�سطر �ل�سيد�ت �ل�سفر للمدينة ل�سر�ئها ��و تكليف ��حد �القارب �مل�سافرين ب�سر�ء �لعطر لهن و �حيا�نا ال يتفق �لعطر 

و ��ذو�قهن و لكن هذ� هو �ملتاح يف ظل ظروف ُبعد �لقرية و وعورة �لطريق وعدم �إمكا�نية �ل�سفر للجميع .
لها  �لالزمة  �ملو�د  و  �سهلة  و  ب�سيطة  ��نها �سناعة  �ملنزل حيث  �لبخور يف  و  �لعطور  بت�سنيع  ��ن تقوم  فكرت نو�ل يف 
متوفرة و ي�سهل �حل�سول عليها , و ال�ن نو�ل �إن�سانة طيبة و تتعامل مع جميع �لنا�س بلطف و مودة لديها �سديقات 
كثري�ت يتمنني لها �خلري و ي�سجعنها على ��ن حت�سن م�ستوى دخلها و حتل م�ساكلها �ملادية و حتقق �حالمها و ��حالم 
���سرتها كذلك �ستوفر لهن نو�ل �سلعة مطلوبة و غري متوفرة يف �لقرية و متكنهن من �ختيار �لعطر �لذي يرغنب فيه 

و با��سعار ممكنة قد تكون ��قل من �ل�سوق. 
و يف نف�س �لوقت �ستح�سن نو�ل من دخل ���سرتها و هى باملنزل و بالقليل من �جلهد و �لتكلفة. 

جل�ست   , ل�سديقاتها  تبيعها  ��ن  و  �لعطور  و  �لبخور  ب�سناعة  تقوم  ��ن  نو�ل  قررت  �ل�سابقة  �ملعطيات  كل  على   بناء 
وح�سبت �لتكلفة و �لربح �ملر�سي بالن�سبة لها و قارنت ب�سعر �ل�سوق ثم بد��ت يف �لت�سنيع .
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بعد ��ن تتم در��سة �مل�سروع بهذه �لطريقة و قد ت�سيف �ل�سيد�ت خطو�ت ��كرث من �ل�سابقة نكون قد تا�كدنا من جناح 
�لفكرة و نبد�� �لتنفيذ. 

تقييم �جلل�سة:

 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية       
) 10 دقائق (

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي �عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (

و فيها تت�سارك �ل�سيد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليل وح�سلن على نتائج ��ف�سل وذلك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ساًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 
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�سناعة  �لبخور)1(

��هد�ف �جلل�سة:

��ن تتعرف �ل�سيد�ت على بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �لب�سيطة �لتي ت�ساهم يف زيادة دخل �ال��سرة . 1 .
��ن تكت�سب �مل�ساركات مهارة �سناعة �لبخور باملنزل و هى �سناعة ب�سيطة غري مكلفة و مو�دها �خلام متوفرة بالبيئة.  . 2

��ن تتمكن �ل�سيد�ت من �إقامة بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �ملعتمدة على مو�رد متو�فرة بالبيئة وميكن ��ن ترفع بها  3 .
دخل ���سرتها �إن ��ر�دت.

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة : 90 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق ( ثم تطرح عليهن 

�ال��سئلة �لتالية للتهيئة وال�ستثارة �الإنتباه (

���سئلة للمناق�سة �ملفتوحة ) 15 دقيقة (

هل حتبني ر�ئحة �لبخور مبنزلك ؟ 1 .
كيف توفرين �لبخور للمنزل ؟ من ��ين حت�سلني عليه ؟ 2 .

هل تعرفني طريقة ت�سنيعه ؟  3 .
ما ر��يك لو تعلمتي طريقة ت�سنيعه باملنزل ؟ 4 .

�ملحتويات : ) 20 دقيقة (

عف�س – ظفر – م�سك – عنرب �سائل – عنرب جاف – دقة عود معطرة – عود ممتاز – جمموعة عطور.

�لطريقة :

ن�سع 4 ��كو�ب من �ل�سكر �إىل كوبني من �ملاء ون�سعهم على �لنار ونقوم بخلط �ل�سكر و�ملاء ونرتكه �إىل ��ن يتجان�س �خلليط 
ثم ن�سع �لعف�س ��واًل ونرتكه قلياًل ثم ن�سيف �مل�سك ونرتكه قلياًل ثم نظيف �لظفر وبعد ذلك �لعنرب و�لعودة بعد ��ن 
ندقه ونرتك �خلليط حتى يتجان�س ويغلظ قو�مة ثم نظيف عطر �لعنرب ثم بقية �لعطور بالتدريج ثم ن�سكبه بال�سحون 

بعد ��ن ندهنها بالعطر وبعد ��ن ن�سبه يف �ل�سحون ن�سب بقية �لعطر فوق �لبخور.

�لتجربة �لعملية متكن �ل�سيد�ت من �كت�ساب �ملهارة ب�سكل ��ف�سل ) 30 دقيقة (.

•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	

•�لتجربة �لعملية. 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	
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تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (

 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:  
•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	

•ما �لذي �عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	
•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (

و فيها تت�سارك �ل�سيد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت يف 
�لدليل وح�سلن على نتائج ��ف�سل وذلك حتى يربطن بني ما تعلمن وحياتهن �لعملية و��ي�ساًً لتعظيم �ال�ستفادة وتبادل 

�خلرب�ت بينهن. 
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�سناعة �لعطر �ملطبوخ)2(

��هد�ف �جلل�سة:

��ن تتعرف �ل�سيد�ت على بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �لب�سيطة �لتي ت�ساهم يف زيادة دخل �ال��سرة . 1 .
��ن تكت�سب �مل�ساركات مهارة �سناعة �لعطور باملنزل و هى �سناعة ب�سيطة غري مكلفة و مو�دها �خلام متوفرة  2 .

بالبيئة و �ملنتج مطلوب يف �ل�سوق .
��ن تتمكن �ل�سيد�ت من �إقامة بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �ملعتمدة على مو�رد متو�فرة بالبيئة. 3 .

. 4 وميكن ��ن ترفع بها دخل ��سرتها �إن ��ر�دت.

  �لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة: 90 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق ( ثم تطرح عليهن 

�ال��سئلة �لتالية للتهيئة وال�ستثارة �الإنتباه (

���سئلة للمناق�سة �ملفتوحة ) 15 دقيقة (

هل حتبني ر�ئحة �لعطر ؟ ��ي ر�ئحة تف�سلني ؟ 1 .
من ��ين حت�سلني على �لعطر ؟ 2 .

ما ر��يك يف ��ن تتعلمني �سناعة �لعطر باملنزل ؟ 3 .

�ملقادير: ) 20 دقيقة (

كرمي –�سحم )فازلني(  -2 علب حجم �سغري– عنرب – م�سك – جمموعة عطور متنوعة – قطعة بخور . 

�لطريقة:

ن�سع وعاء معدن فوق جمر هادئ ��و يف وعاء به ماء ون�سع �لوعاء �ملعدن بد�خله ون�سع �لوعاء على �لنار �إىل ��ن يغلي �ملاء 
�لذي يف �لوعاء �لكبري ثم ن�سع �ل�سحم �لفازلني و �لكرمي و�مل�سك و�لعنرب ونقوم بتحريك جميع �ملكونات حتى تذوب مع 
بع�سها ثم نخرجه من فوق �لنار ثم ن�سب �لعطور ونخلطه جيد�ًً ثم نعيده على �لنار مع �ال�ستمر�ر بالتحريك �إىل ��ن 
يتجان�س مع  بع�سه �لبع�س ثم نرتكه قلياًل ليربد ثم نح�سر مقرمة ون�سن �خلليط فينزل �لعطر �ملطبوخ ويبقى �ل�سحم 

�ملعطر يف �ملقرمه وهكذ� نح�سل على نوعني من �لعطر عطر مطبوخ �سائل وعطر جامد . 

�لتجربة �لعملية متكن �ل�سيد�ت من �كت�ساب �ملهارة ب�سكل ��ف�سل ) 30 دقيقة (.

•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	
•�لتجربة �لعملية . 	

•�ملالحظة و�لتقييم. 	
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تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (

 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:  
•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	

•ما �لذي �عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	
•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (

و فيها تت�سارك �ل�سيد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت 
�ال�ستفادة  لتعظيم  و��ي�ساًً  �لعملية  وحياتهن  تعلمن  ما  بني  يربطن  حتى  وذلك  ��ف�سل  نتائج  على  وح�سلن  �لدليل  يف 

 

وتبادل �خلرب�ت بينهن.
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�سناعة �جلنب �ال�بي�س )3(
��هد�ف �جلل�سة:

��ن تتعرف �ل�سيد�ت على بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �لغذ�ئية �لب�سيطة �لتي حتتوى على قيمة غذ�ئية عالية.  1 .
��ن تكت�سب �مل�ساركات مهارة �سناعة �جلنب باملنزل و هو وجبه رخي�سة و مغذية . 2 .

بالبيئة حيث يوجد يف  �ملعتمدة على مو�رد متو�فرة  �ملنزلية  �ل�سناعات  بع�س  �إقامة  �ل�سيد�ت من  تتمكن  ��ن  3 .
��غلب �لبيوت ��غنام و بقر و هو م�سدر �للنب �لذي تقوم عليه هذه �ل�سناعة . 

��ن تتمكن من مهارة ميكن ��ن ترفع بها دخل ���سرتها �إن ��ر�دت. 4 .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة: 100 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق ( ثم تطرح عليهن 

�ال��سئلة �لتالية �لتهيئة وال�ستثارة �الإنتباه (.

���سئلة للمناق�سة �ملفتوحة ) 15 دقيقة (
هل ��كلت �جلنب من قبل ؟ �إن كنت ��كلته فما ر��يك يف مذ�قه ؟ 1 .

هل تعرفني كيف ي�سنع �جلنب ؟ 2 .
ملاإذ� يف ر��يك ال تنت�سر �سناعة �جلنب يف �لريف �ليمني ؟ 3 .

طريقة �سناعة �جلنب ) 30 دقيقة (
)يف�سل ��ن يوفر �ل�سيد�ت هذه �ملكونات و يجربن �ل�سناعة ب�سكل عملى حتى يتقن �ملهارة (

�جلنب مادة غنّية بالربوتينات, ذ�ت قيمة غذ�ئّية عالية, �سهلة �له�سم.
�مل�ستهلك ال�ن منها مذ�قات خمتلفة  �ل�سوق, وذوق  �ملمّيزة, ومعرفة حاجات  �لنجاح يف �سناعتها على �خلربة  يعتمد 
فمنها �جلنب �لعادم �لذي ال يوجد به ملح نهائى و �جلنب �حلادق و منها �جلنب عاإىل �لد�سم و �جلنب منخف�س �لد�سم 

و ��نو�ع �خرى ال ح�سر لها .....
ويعترب حليب �ملو��سي )�لبقر و�لغنم و�ملاعز و�جلامو�س( �ملاّدة �ال��سا�سّية يف �سناعة �جلنب �البي�س.

خطو�ت �لعمل:
تنّظف وتعقم ��و��ين �حلليب, وكاّفة �ال�دو�ت �مل�ستخدمة يف �لعمل مبا فيها �سا�سات �لتجبني. 1 .

يوزن �حلليب. 2 .
ي�سّخن �حلليب �إىل درجة �حلر�رة �لالزمة. 3 .

ت�ساف كمّية �ملنفحة �ملنا�سبة لكمّية �حلليب �ملر�د �سناعة �جلنب منه . 4 .
�سب �حلليب �ملتخرّث يف �سا�سات �لتجبني ح�سب �لكمّية �ملطلوبة لوزن �ال�قر��س.  5 .

ة مفّرغة من �لهو�ء. تقطيع �ال�قر��س و تعبئتها وتغليفها �سمن ��كيا�س غذ�ئّية خا�سّ 6 .

•�حلو�ر و�ملناق�سة. 	

•�لتجربة �لعملية. 	
•�ملالحظة و�لتقييم. 	
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مو��سفات �حلليب �مل�ستخدم:
ي�سرتط يف �حلليب �مل�ستخدم يف �سناعه �جلنب با�نو�عه ��ن يكون نظيفاً, طازجاً خالياً من �ل�سو�ئب, له طعم م�ست�ساغ 
غري حم�سى  لي�ست به ��ى رو�ئح غريبه, ومل يحدث به تخمر�ت, ومل ت�سف �إليه ��ى مو�د ممنوع �إ�ستخد�مها, ومل 

يخ�سع للغ�س. 

�سناعة �جلنب �ال�بي�س  �لعادي:
 �ملقادير   

للعجل  �ملــعــدة  عــ�ــســارة  عــن  عــبــارة  هــى  و  �ل�سيدلية  مــن  �لــعــجــل)  منفحة  �ــســاي  ملعقة   - ��و حليب  طـــازج  لــنب  لــرت   3
��و �لــغــنــم بــعــد تــنــقــيــتــهــا ��يـــ�ـــســـاً ميــكــن �حلــ�ــســول عــلــيــهــا مـــن �جلـــــز�ر ( ويــ�ــســتــعــا�ــس عــنــهــا بــا�ــســتــخــد�م نــ�ــســف ملعقة 

 �ساي ع�سري ليمون + ملعقة �ساي خل �بي�س -  ملح ح�سب �لطلب ح�سب �حلاجة وميكن �ال�ستغناء عنه.  

�لطريقة:
• قبل �لغليان وال ي�سمح بالغليان.  ي�سخن �للنب �إىل درجة حر�رة 70	

•  درجة) ��دفا� من درجة حر�رة �ليد(. يرتك �للنب ليربد لدرجة حر�رة 40-35	
•ي�ساف منفحة �لعجل ��و �لبديل عنها ويتم �لتقليب با�ستمر�ر . 	

•يرتك �خلليط ملدة ن�سف �ساعة ��و حتى يتجمد . 	
•يقطع �خلليط �ملتجمد مكعبات وي�ساف له �مللح ويقلب. 	

( متاماًً  ���سفر  �ل�سر�س )ماء  يتم ت�سفية  لكي  ب�سيط  �سا�سة ويلف فيها ويو�سع عليه ثقل  •ي�سب �خلليط يف  	
ثم يو�سع يف �لثالجة ��و يحفظ يف ��و�ين فخارية ��و زجاجية نظيفة و يغطى جيد�ًً من �لهو�ء حتى ال يف�سد, 

 

و بالهناء و �ل�سفاء .
تكرر �ملي�سرة طريقة �سناعة �جلنب عدة مر�ت على �ل�سيد�ت و يف�سل جتربتها ب�سكل عملي حيث ��ن كل مكوناتها متو�فرة 

بالبيئة و غري مكلفة. 

�لتجربة �لعملية متكن �ل�سيد�ت من �كت�ساب �ملهارة ب�سكل ��ف�سل ) 30 دقيقة (.

تقييم �جلل�سة: ) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:  

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي �عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية: ) 10 دقائق (
و فيها تت�سارك �ل�سيد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت 
�ال�ستفادة  لتعظيم  و��ي�ساًً  �لعملية  وحياتهن  تعلمن  ما  بني  يربطن  حتى  وذلك  ��ف�سل  نتائج  على  وح�سلن  �لدليل  يف 

 

وتبادل �خلرب�ت بينهن.
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عمل �لطحينة )4(

��هد�ف �جلل�سة:
��ن تتعرف �ل�سيد�ت على بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �لغذ�ئية �لب�سيطة �لتي حتتوى على قيمة غذ�ئية عالية.  1 .

��ن تكت�سب �مل�ساركات مهارة �سناعة �لطحينة باملنزل و هى وجبه رخي�سة و مغذية. 2 .
��ن تتمكن �ل�سيد�ت من �إقامة بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �ملعتمدة على مو�رد متو�فرة بالبيئة وميكن ��ن ترفع بها  3 .

دخل ���سرتها �إن ��ر�دت .

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة:

 

زمن �جلل�سة : 90 دقيقة

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق ( ثم تطرح عليهن 
�ال��سئلة �لتالية �لتهيئة وال�ستثارة �الإنتباه (.

���سئلة للمناق�سة �ملفتوحة ) 15 دقيقة (
هل ��كلت �لطحينة من قبل ؟ �إن كنتي ��كلتيها فما ر��يك يف مذ�قها ؟ 1 .

هل تعرفني كيف ت�سنع �لطحينة ؟ 2 .

طريقة �سناعة �لطحينة باملنزل) 20 دقيقة( 
)يف�سل ��ن توفر �ل�سيد�ت هذه �ملكونات و يجربن �ل�سناعة ب�سكل عملي حتى يتقن �ملهارة خا�سة و ��ن مكوناتها متوفرة 

يف كل بيت و رخي�سة �لثمن(.

�ملقادير: 
كوب �سم�سم ��و فول �سود�ين وهو �للوز و ي�سمى ��ي�ساًً حب �لعزيز ) بدون ملح – حمم�س (  - كوب زيت – كوب دقيق.

�لطريقة :
��و يق�سر �لفول �ل�سود�ين.  ينقى �ل�سم�سم ويحم�س – . 1

وي�ساف  بال�ستيك  طبق  يف  يو�سع  ثم  جيد�ً  يدويا  يطحن  ��و  كهربائي  خالط  يف  �ل�سم�سم  ��و  �لفول  ي�سرب  2 .
�إليه �لزيت وي�سرب مب�سرب يدوي ��و مبلعقة ويحرك جيد�ً – ي�ساف �إيل �خلليط �لدقيق بالتدريج ويحرك 

جيد�ً.
ميكن عمل �لطحينة بن�سف �ملقد�ر �سم�سم و�لن�سف �الآخر فول �سود�ين. 3 .

تعبا� �لطحينة يف دبة �سغرية نظيفة وجافة و حمكمة �لغطاء ويوؤخذ منه ح�سب �لطلب  . 4 .

�لتجربة �لعملية متكن �ل�سيد�ت من �كت�ساب �ملهارة ب�سكل ��ف�سل ) 30 دقيقة (.

و�ملناق�سة. �حلو�ر  •	

�لعملية. �لتجربة  •	
و�لتقييم. �ملالحظة  •	
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تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:  

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي �عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
و فيها تت�سارك �ل�سيد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت 
�ال�ستفادة  لتعظيم  و��ي�ساًً  �لعملية  وحياتهن  تعلمن  ما  بني  يربطن  حتى  وذلك  ��ف�سل  نتائج  على  وح�سلن  �لدليل  يف 

 

وتبادل �خلرب�ت بينهن. 
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عمل �ل�سل�سة )5(
��هد�ف �جلل�سة

��ن تتعرف �ل�سيد�ت على بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �لغذ�ئية �لب�سيطة �لتي حتتوى على قيمة غذ�ئية عالية.  1 .
��ن تكت�سب �مل�ساركات مهارة �سناعة �ل�سل�سة باملنزل و هى هامة لكل منزل و موفرة للم�ساريف. 2 .

��ن تتمكن �ل�سيد�ت من �إقامة بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �ملعتمدة على مو�رد متوفرة بالبيئة وميكن ��ن ترفع بها  3 .
دخل ���سرتها �إن ��ر�دت.

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة : 90 دقيقة

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق ( ثم تطرح عليهن 
�ال��سئلة �لتالية للتهيئة وال�ستثارة �الإنتباه (.

���سئلة للمناق�سة �ملفتوحة ) 15 دقيقة (
هل ي�ستغني منزل يوماً عن �لطماطم ؟ 1 .

ماإذ� تفعلني عندما يرتفع �سعر �لطماطم يف �ل�سوق ؟ 2 .
هل يا�تى مو�سم يف �ل�سنة ال تتو�فر فيه �لطماطم ؟ماإذ� تفعلني ؟ 3 .

ما ر��يك يف طريقة تتو�فر بها �لطماطم كل يوم يف منزلك ؟ 4 .

طريقة �سناعة �ل�سل�سة باملنزل)20 دقيقة (
يف�سل ��ن توفر �ل�سيد�ت هذه �ملكونات و يجربن �ل�سناعة ب�سكل عملى حتى يتقن �ملهارة خا�سة و ��ن مكوناتها متوفرة 

يف كل بيت و رخي�سة �لثمن(.

�ملقادير :
 2كيلو طماطم نا�سجة ��و ح�سب �لكميه �لتي نرغب يف عملها – ملح ) كل كيلو طماطم له 2ملعقه كبرية تقريباً(.

�لطريقة :
•تغ�سل �لطماطم وت�سرب يف خالط كهربائي ��و تع�سر يف م�سفاة مع �إ�سافة �مللح. 	

ثم يو�سع �لباقي يف �إناء ويرفع  • يو�سع �لع�سري يف كي�س قما�س �سميك وترتك يف م�سفاة حتى ت�سفي �ملياه – 	
علي �لنار – وي�ستمر �لغليان حتى يغلظ �لقو�م.

•تعبا� يف برطمانات نظيفة وجافه متاماًً وهي �ساخنة حتى ال يكون بها ��ي فقاعات هو�ء حتى ال تف�سد وميلئ  	
�لربطمان حتى حافته  يغطى �لربطمان بعد ��ن تربد �ل�سل�سة وي�ستخدم منها ح�سب �حلاجة 

يوؤخذ مبلعقة جافه ثم ي�سوى �سطح �ل�سل�سة �ملتبقية يف �لربطمان ويو�سع  • عند �ال�ستخد�م من �لربطمان – 	
علي وجه �لباقي طبقة زيت حتى ال تف�سد وحتفظ يف ثالجة ��ن وجدت .

و�ملناق�سة. �حلو�ر  •	

�لعملية. �لتجربة  •	
و�لتقييم. �ملالحظة  •	
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�لتجربة �لعملية متكن �ل�سيد�ت من �كت�ساب �ملهارة ب�سكل ��ف�سل ) 30 دقيقة (.

تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:  

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي �عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
و فيها تت�سارك �ل�سيد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت 
�ال�ستفادة  لتعظيم  و��ي�ساًً  �لعملية  وحياتهن  تعلمن  ما  بني  يربطن  حتى  وذلك  ��ف�سل  نتائج  على  وح�سلن  �لدليل  يف 

 

وتبادل �خلرب�ت بينهن.
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عمل �ملربى )6(

��هد�ف �جلل�سة:
��ن تتعرف �ل�سيد�ت على بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �لغذ�ئية �لب�سيطة �لتي حتتوى على قيمة غذ�ئية عالية .  1 .

��ن تكت�سب �مل�ساركات مهارة �سناعة �ملربى باملنزل و هى هامة لكل منزل و موفرة للم�ساريف و مغذية و وجبه  2 .
حمببة لال�طفال .

��ن تتمكن �ل�سيد�ت من �إقامة بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �ملعتمدة على مو�رد متو�فرة بالبيئة وميكن ��ن ترفع بها  3 .
دخل ���سرتها �إن ��ر�دت.

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة : 90 دقيقة

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق ( ثم تطرح عليهن 
�ال��سئلة �لتالية للتهيئة وال�ستثارة �الإنتباه (.

���سئلة للمناق�سة �ملفتوحة ) 15 دقيقة (
كم مرة يف �ليوم يطلب طفلك منك �سر�ء �حللوى من �خلارج ؟ هل تعلمني كيف �سنعت هذه �حللوى وهل هى  1 .

�سحية �م ال ؟ كم يكلفك ذلك ؟
��ال متيلني ��حيا�نا �إىل تذوق ��طعمة حلوة �ملذ�ق ؟ 2 .

كيف حتفظني �لفاكهة  وهل ت�ستاقني �إىل تناولها يف غري مو�سمها ��حيا�نا ؟ 3 .
هل تذوقت من قبل  �ملربى ما ر��يك يف طعمها ؟ 4 .

ماإذ� لو متكنت من ت�سنيعها باملنزل من فاكهة �ملو�سم فتكون طعام مغذى لك و ال��سرتك و خا�سة �طفالك؟ 5 .

�ملقادير : ) 20 دقيقة (
كيلو فاكهة �ملو�سم ) م�سم�س- تني – فر�ولة- عنب –تفاح .........( – ن�سف كيلو �سكر – ليمونه – 3زهر قرنفل �إن 

تو�فر ��و ن�سف عود قرفة .

�لطريقة :
•تغ�سل �لفاكهة وتقطع قطعا منا�سبة. 	

•يو�سع عليها �ل�سكر ويرتك ملده ربع �ساعة حتى ي�سيل منها �ملاء. 	
•يرفع على �لنار ويحرك حتى يذوب �ل�سكر متاماً. 	

•ي�ساف ع�سري �لليمونة  و �لقرفة ��و زهر �لقرنفل ح�سب �ملز�ق �ملرغوب ويحرك با�ستمر�ر حتى يغلظ �لقو�م  	
ويتم �لن�سج.

يغطى  • 	 – تف�سدها   فيها فقاعات هو�ء  تكون  �ساخنة حتى ال  و�ملربى  تعبا� يف برطمانات نظيفة وجافه متاماً 
�لربطمان بعد ��ن تربد �ملربى حتى ال يتكون بخار. 

•حتفظ  يف ثالجة ��ن وجدت . 	

و�ملناق�سة. �حلو�ر  •	

�لعملية. �لتجربة  •	
و�لتقييم. �ملالحظة  •	
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�لتجربة �لعملية متكن �ل�سيد�ت من �كت�ساب �ملهارة ب�سكل ��ف�سل ) 30 دقيقة (.

تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:  

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي �عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
و فيها تت�سارك �ل�سيد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت 
�ال�ستفادة  لتعظيم  و��ي�ساًً  �لعملية  وحياتهن  تعلمن  ما  بني  يربطن  حتى  وذلك  ��ف�سل  نتائج  على  وح�سلن  �لدليل  يف 

 

وتبادل �خلرب�ت بينهن. 
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طريقة �سنع �ل�سابون باملنزل )7(

��هد�ف �جلل�سة:
��ن تتعرف �ل�سيد�ت على بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �لب�سيطة �لتي ت�ساهم يف زيادة دخل �ال��سرة . 1 .

��ن تكت�سب �مل�ساركات مهارة �سناعة �ل�سابون باملنزل و هى �سناعة ب�سيطة غري مكلفة و مو�دها �خلام متوفرة  2 .
بالبيئة و �ملنتج مطلوب يف �ل�سوق.

��ن تتمكن �ل�سيد�ت من �إقامة بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �ملعتمدة على مو�رد متو�فرة بالبيئة وميكن ��ن ترفع بها  3 .
دخل ���سرتها �إن ��ر�دت.

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة : 90 دقيقة

تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق ( ثم تطرح عليهن 
�ال��سئلة �لتالية للتهيئة وال�ستثارة �الإنتباه (.

•هل ي�ستغني منزل عن �ل�سابون ��و عن ��ستعماله كل يوم ؟ 	
•من ��ين ت�سرتى �ل�سابون ؟ هل هو متوفر د�ئما بالقرية و بال�سعر �ملنا�سب لك ؟ 	

•ماإذ� لو متكنت من �سناعته باملنزل بتكلفة ��قل ؟ 	

��قدم �إليك �سيدتي طريقة �سهلة ب�سيطة ل�سنع �ل�سابون باملنزل :-
يف�سل عدم وجود �ال�طفال ��ثناء قيامك بت�سنيع �ل�سابون وقايًة لهم من ��ن ت�سل مادة �ل�سود� �لكاويه ال�جو�فهم مما 

ي�سبب لك ���سر�ر وخيمة ��نت يف غنى عنها.
عند �سر�ءك لل�سحم �حليو�ين تا�كدي من خلوها من �ل�سو�ئب , ��و عروق �لدم وقطع �للحم .

طريقة عمل �ل�سابون �ال�بي�س باملنزل: 
تذكري يا �سيدتي ��ن �ل�سابون �ال�بي�س ي�ستخدم كا��سا�س ال�ي نوع من ��نو�ع �ل�سابون �ملوجودة باال��سو�ق.

�ملقادير: 
فنجان من �ملاء �لبارد.  • 	2/1

ملعقة طعام من �ل�سود� �لكاوية.  • 	2
• فنجان من �ل�سحم �حليو�ين �ملذ�ب. 	1

 ملحوظة :- تلك �ملقادير تعترب وحدة �لكميات . . . وميكنك زيادة تلك �لكميات كما ت�سائني مع مر�عاة �لتنا�سب بينها. 

و�ملناق�سة. �حلو�ر  •	

�لعملية. �لتجربة  •	
و�لتقييم. �ملالحظة  •	
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�خلطو�ت : 
. 1 غطي �سطح �لعمل ببع�س �سفحات �جلر�ئد.

. 2 ��رتدي �لقفاز �ملطاطي و�ملريلة ��و �نتبهى �ال ت�سل �ل�سود� �إىل يديك ��و مالب�سك .
. 3 ��ح�سري �إناء مقاوم للحر�رة  ) من �لفخار مثال ( و�سبي فيه مقد�ر �ملاء �لبارد .

. 4 ���سيفي �ل�سود� �لكاوية وقلبيها يف �حلال مبلعقة خ�سبية وال بد هنا من ��ن تبعدي وجهك عن �لبخار �لناجت 
من تفاعل �ملاء و�ل�سود� و �حذرى ؟ ال�نه ينتج حر�رة كبرية و فور�ن ��حياناًً .

. 5 قبل مزج �ل�سحم �حليو�ين مبحلول �الإناء تا�كدي ��ن درجة حر�رتهما فاترة مبعنى ��ن تنتظرى �إىل ��ن يربد 
�خلليط.

. 6 ���سيفي �ل�سحم �حليو�ين ببطء لالإناء مع �لتقليب يف �إجتاٍه و�حد , ثم  �إ�سربيه بعد ذلك برفق ( مب�سرب 
�لبي�س ��و مبلعقة خ�سبية ( ملدة 4 دقائق .

�لكرتون  ��و  �ملرن   �لبال�ستيك  ��ية قو�لب من  ��و يف  نباتي نظيفة  �سمن  ذلك �سبي �خلليط يف �سفيحة  بعد   7 .
�ل�سميك  و�تركيها لتتجمد ملدة 6 �ساعات . 

للمطبخ  �إ�سطو��نية  قطع  �إىل  وقطعيه   , لديك  �ملوجود  ح�سب  �لقو�لب  ��و  �ل�سفيحة  من  �ل�سابون  �خرجي   8 .
و�تركيه يف مكان جاف  جيد �لتهويه بعيد�ً عن متناول �ال�طفال و عن حر�رة �ل�سم�س �ملبا�سرة ليتم ن�سجه ملدة 

���سبوعني على �ال�قل.

�لتجربة �لعملية متكن �ل�سيد�ت من �كت�ساب �ملهارة ب�سكل ��ف�سل ) 30 دقيقة (.

تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية:  

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي �عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
و فيها تت�سارك �ل�سيد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت 
�ال�ستفادة  لتعظيم  و��ي�ساًً  �لعملية  وحياتهن  تعلمن  ما  بني  يربطن  حتى  وذلك  ��ف�سل  نتائج  على  وح�سلن  �لدليل  يف 

 

وتبادل �خلرب�ت بينهن.



دليل المهارات الحياتية للمرأة الريفية

الصندوق االجتماعي للتنمية  
وحدة  التعليم - برنامج تعليم الفتاة  في الريف

98

طريقة عمل �ملنظفات �ل�سائلة )8(

��هد�ف �جلل�سة؟
��ن تتعرف �ل�سيد�ت على بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �لب�سيطة �لتي ت�ساهم يف زيادة دخل �ال��سرة . 1 .

��ن تكت�سب �مل�ساركات مهارة �سناعة �ل�سابون باملنزل و هى �سناعة ب�سيطة غري مكلفة و مو�دها �خلام متوفرة  2 .
بالبيئة و �ملنتج مطلوب يف �ل�سوق .

��ن تتمكن �ل�سيد�ت من �إقامة بع�س �ل�سناعات �ملنزلية �ملعتمدة على مو�رد متو�فرة بالبيئة وميكن ��ن ترفع بها  3 .
دخل ���سرتها �إن ��ر�دت.

�لطرق و �لو�سائل �لتدريبية �مل�ستخدمة يف هذه �جلل�سة

 

زمن �جلل�سة : 90 دقيقة
تبد�� �ملي�سرة  �جلل�سة بعر�س ��هد�ف �جلل�سة �لتدريبية بو�سوح على �ل�سيد�ت / �لفتيات  ) 5 دقائق ( 

ثم تطرح عليهن �ال��سئلة �لتالية للتهيئة وال�ستثارة �الإنتباه .
•كلنا نفرت�س �ل�سجاد يف منازلنا ونحتاج �إىل تنظيفه من حني الآخر. كيف تنظفني فر�س بيتك وهل حتتاجني  	

ملنظف لذلك ؟
•كل يوم تت�سخ �ال�و�ين ونحتاج لتنظيفها با�ستمر�ر. مباإذ� تنظيف �ال�و�ين مبنزلك ؟ 	

•ما ر��يك لو �سنعتى �ل�سابون �ل�سائل مبنزلك ؟ 	

��واًل: طريقة عمل منظف �ل�سجاد  
�ملقادير: 

• جم مب�سور �سابون. 	20
• كوب حملول �لن�سادر . 	8/1 

•ن�سف كوب ماء. 	

طريقة �ل�سنع:  
•يذ�ب مب�سور �ل�سابون يف �ملاء ثم ت�ساف �إليه �لن�سادر.  	

•يو�سع �ملزيج يف زجاجة حلني �ال�ستعمال.  	
•ي�ستعمل يف تنظيف وغ�سل �ل�سجاد و�ال�غر��س �ملختلفة. 	

ثانياً: منظف جلميع �ال�ستعماالت
�ملقادير:

�لبلدي. �ل�سابون  من  مل(  • 	125( ½ كوب 
• لرت( من �ملياه �ل�ساخنة.  جالون )4	

• مل( من ع�سري �حلام�س ) ليمون ( الإ�سفاء ر�ئحة منع�سة وللتخل�س من �لدهون.    4/1 كوب )60	

و�ملناق�سة. �حلو�ر  •	

�لعملية. �لتجربة  •	
و�لتقييم. �ملالحظة  •	
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يتم خلط �ملكونات �ل�سابقة معا وهذ� �ملحلول �سالح لكافة �ال��سطح و�ال�ر�سيات, وفّعاٌل لكافة ��غر��س �لتنظيف. 
ولكن من �ل�سروري غ�سل �ال��سطح باملاء بعد ��ستخد�م �ملنظف )�ل�سطف(.

وللح�سول على �لنظافة �ملثالية ُين�سح مب�ساعفة كميات �ل�سابون وع�سري �حلام�س. 

ثالثاً : معقم للحمامات:  
��مزجي 50-100 مل من زيت �ال�وكالبتو�س )زيت الذع وقوي �ملفعول جتدينه يف حمالت �لعطارة/�لبهار�ت ( مع لرت من �ملاء.

ه جيد�ًً.  وقد ي�ستعمل هذ� �ملزيج بر�سه من عبوة رذ�ذ )بخاخ( بعد خ�سّ

�لتجربة �لعملية متكن �ل�سيد�ت من �كت�ساب �ملهارة ب�سكل ��ف�سل ) 30 دقيقة (.

تقييم �جلل�سة) 10 دقائق (
 �طرحي هذه �ال��سئلة على �ل�سيد�ت ب�سكل و��سح وب�سيط و�تركي لهن حرية �الإجابة دون تعليق ودوين �إجاباتهن بعناية: 

•ما �جلديد �لذي تعلمتيه يف هذه �جلل�سة ؟ 	
•ما �لذي �عجبك وتنوين تطبيقه يف حياتك و �إخبار �سديقاتك عنه؟ 	

•ما �لذي مل تقتنعي به وال تنوي �إخباره وملاإذ� ؟ 	

��ستعر��س �خلرب�ت �حلياتية ) 10 دقائق (
و فيها تت�سارك �ل�سيد�ت باخلرب�ت �لتي مررن بها يف حياتهن �لعملية و تعاملن معها من خالل ما تعلمن من مهار�ت 
�ال�ستفادة  لتعظيم  و��ي�ساًً  �لعملية  وحياتهن  تعلمن  ما  بني  يربطن  حتى  وذلك  ��ف�سل  نتائج  على  وح�سلن  �لدليل  يف 

 

وتبادل �خلرب�ت بينهن.
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