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دليل المتقدم الختبار

معلمات التربية األسرية
األدلة التخصصية
إعداد إدارة االختب�ارات املهني�ة

 143٩هـ  201٧ -م

مقدمة

يمثل مشروع املعايري املهني�ة للمعلمني وأدوات
تقويمها أحد املشــاريع الرئيســة ملشــروع امللك عبد
هللا لتطويــر التعليم (تطوير) يقــوم بإعداده وتنفيذه
املركز الوطين للقياس (قياس).ويأيت املشروع ضمن
عدد من املشاريع اليت ينفذها املركز ضمن الشراكة
اإلسرتاتيجية بني وزارة التعليم ومركز قياس للرفع
من كفاية املعلمني بما حيقــق األهداف التطويرية
للوزارة وحتسني مخرجاتها.

الهدف من الدليل
أعد هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ و االستعداد ألداء االختب�ار ،من خالل
تقديم معلومات مفيدة عن محتوى االختب�ار ،واجلوانب اليت يغطيها ،وكيفية تن�اولها يف أسئلة
موضوعية من نوع اختي�ار من متعدد.
كما يقدم الدليل أمثلة ألسئلة االختب�ار وكيفية ربطها باملعايري ،وأسئلة للتمرين تساعد املتقدم على
تعرف طريقة أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته ،مع العلم أن األمثلة اليت يقدمها الدليل تغطي جميع
جوانب االختب�ار ،و ال تعرب عن مستوى سهولة أو صعوبة األسئلة اليت يقدمها االختب�ار الفعلي.
ويقدم الدليل أيضا توصيات عامة مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه .ويأيت هذا الدليل الذي
ً
يركز على اجلانب التخصيص ملعلمات الرتبي�ة األسرية ،مكمال لبقية األدلة العامة سواء اليت تتن�اول
اجلوانب التربوية العامة ملهنة التدريس ،أو اليت تقدم توجيهات ألداء االختب�ار وإرشادات عن نوعية
األسئلة وكيفية تن�اولها.

تنظيم الدليل
يقدم هذا الدليل نب�ذة موجزة عن معايري معلمات الرتبي�ة األسرية ،والــوزن النسيب لكل معيار.
ويعرض الدليل أمثلة ألسئلة وكيفية ربطها باملعايري ،يليها أسئلة تدريبي�ة تمكن املختربة من التدرب
على أسئلة لالختب�ار الفعلي.

ملزيد من املعلومات
ملزيد من املعلومات عن االختب�ار وطريقة التسجيل والبي�انات الكاملة عن املعايري  ،يريج الدخول
على موقع املركز الوطين للقياس w w w . q i y a s . s a
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تنظيم محتوى االختب�ار:

ُ ِّ ْ
يغطي االختب�ار محتوى املعايري التخصصية للرتبي�ة األسرية ،وقد نظمت وفق مجاالت حيوي كل مجال
معيارا أو أكرث ،وحتت كل معيار عدد من املؤشرات ،وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات كما يتضح من
الشكل اآليت:
التخصص :الرتبي�ة األسرية.
املجال :الغذاء والتغذية.
املعيار :تبني معلمة الرتبي�ة األسرية التغذية الصحيحة لكل الفئات العمرية املختلفة ،والفئات اخلاصة وما
يلزم من معارف ومهارات يف كيفية التخطيط إلعداد األطعمة بطريقة صحية وأسس تقديمها وجتميلها .
املؤشر :تشرح املعلمة أهمية الغذاء املتوازن للفرد من خالل العناصر الغذائي�ة األساسية وتوضح أثر الغذاء
يف العمليات احليوية .
السؤال:
أي من املواد الغذائي�ة اآلتي�ة يساعد على بن�اء األنسجة ويساعد على التحكم يف توازن السوائل يف اجلسم :
أ) الربوتني
ب) الفيت�امين�ات
ج) الكربوهيدرات
د) الدهون
كل سؤال من نوع االختي�ار من متعدد صمم لقياس أحد املعايري من خالل أحد مؤشراته ،وال يلزم
أن تغطي األسئلة جميع املؤشرات.
املؤشر ،يتن�اول على حنو قابل للقياس أحد عناصر املعيار  ،ومجموع املؤشرات حتت كل معيار تغطي
اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار
املعيار ،حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة علي أدائه ،وين�درج حتت كل معيار مجموعة
من املؤشرات .
املجال هو أحد فروع التخصص املكونة له يف مجملها ،وين�درج حتت كل مجال مجموعة من املعايري
التخصص يمثل اسم التخصص ورقمه ،ويتضمن كل ختصص مجموعة من املجاالت
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محتوى االختب�ار

يغطي االختب�ار املعايري الرئيسة لتخصص الرتبي�ة األسرية ،ويتضمن ذلك:
  املهارات االجتماعية
 الغذاء والتغذية
 األمومة والطفولة.
 األمن والسالمة.
 التوعية الصحية.
 توعية املستهلك
 الثقافة امللبسية وكيفية العناية بها
 اإلسكان والتصميم الداخلي.
 التجميل.
 الوسائل املصاحبة

ويبني الشكل ( )1نسبة تماثل كل مجال من هذه املجاالت وفقا لوزنه النسيب املوضح بالشكل ،فعلى
سبي�ل املثال تمثل املهارات االجتماعية  %15من محتوى املعايري و  %15للغذاء والتغذية ،و%12لألمومة
والطفولة ،و%12للتوعية الصحية ،وهكذا بقية املجاالت ،وقد روعي يف هذا التقسيم محتوى املناهج
الدراسية اليت تدرس يف التعليم العام وما يرتبط بها من أهداف.
شكل ( )1الوزن النسيب ملجاالت الرتبي�ة األسرية
4%
18%

مهارات اجتماعية
الغذاء وتغذية

8%

األمومة والطفولة

9%
9%

14%

12%
14%

12%

األمن والسالمة
التوعية الصحية
توعية املستهلك
الثقافة امللبسية والعناية بها
اإلسكان والتصميم الداخلي
التجميل
الوسائل املصاحبة
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هل أنت جاهزة لالختب�ار ؟

يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات ،وفيما يأيت نماذج من األسئلة.
النموذج األول :
املجال :مهارات اجتماعية.
املعيار :تعمل معلمة الرتبي�ة األسرية على تنمية شخصية املتعلمة لتكسبها مهارات اجتماعية فعالة عند
اتصالها بمحيطها األسري و االجتماعي.
ُّ ُ
املؤشر :تصمم أنشطة تعلم تكسب من خاللها املتعلمة مهارات اإللقاء ،واحلوار ،واإلنصات ،والتحدث أمام
اآلخرين بطالقة وثقة:
السؤال:
أ

أن يكون ً
حازما.

ب	أن يتوصل حلل نزاع.
ج
د

أن يعرب عن خيب�ة أمله.
ً
أن يظهر تعاطفا.

اإلجابة الصحيحة:

هي (ب) حيث إن االستماع الفعال يتضمن اإلنصات بدقة لما يقول املتحدث ثم إعادة صياغة ما َس ِم َعه يؤكد
على أن الرسالة املراد توضيحها قد وصلت بوضوح ،هذا النوع من التواصل بالذات يساعد على توضيح وجهات
النظر وحل الزناع الذي قد ينشأ من سوء الفهم .
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النموذج الثاين :
املجال :الغذاء والتغذية .
املعيار :تبني معلمة الرتبي�ة األسرية التغذية الصحيحة لكل الفئات العمرية املختلفة ،والفئات اخلاصة ،وما
يلزم من معارف ومهارات يف كيفية التخطيط إلعداد األطعمة بطريقة صحيحة ،و أسس تقديمها وجتميلها.
املؤشر :تربط بني وظائف العناصر الغذائي�ة وأهميتها للجسم واملرحلة العمرية.
السؤال:
للمحافظة على القيمة الغذائي�ة للخضار أي من النقاط اآلتي�ة جيب مراعاتها عند سلق اخلضار؟
أ

توضع يف ماء مغلي

ب توضع يف ماء بارد
ج

توضع يف ماء فاتر

د

توضع يف ماء بارد ومالح

اإلجابة الصحيحة :

ُ ّ
هي (أ) حيث إن الماء املغلي يعمل على شد األلياف حبيث يمنع تسرب الفيت�امين�ات واألمالح املعدني�ة وتنفذ
عملية الطهي يف مدة اقصر من درجات احلرارة األقل.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية األسرية
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النموذج الثالث :
املجال :األمومة والطفولة .
املعيار :توضح معلمة الرتبي�ة األسرية طبيعة األمومة والطفولة ،وما يستلزم ذلك من معلومات ومهارات
إلنشاء جيل صيح وسليم.
املؤشر :تفسر مفهوم احلمل وكيفية حدوثه ،مع حتليل مراحل تكوين اجلنني.
السؤال:
مرحلة اإلباضة من الدورة الشهرية حتدث كل :
5-3

أ

ب 10-7
ج

14-15

د

30-28

اإلجابة الصحيحة :

ً
انتظارا للتلقيح ،وتنفجر إذا
(د) حيث إن البويضة تتكون يف املبيض ثم تفرز يف قناة فالوب لتبقي  30-28يوما
لم حيدث حمل لتزنل يف صورة نزف يعرف بالدورة الشهرية.
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النموذج الرابع :
املجال :األمن والسالمة .
املعيار :تكسب معلمة الرتبي�ة األسرية املتعلمة من خالل مواقف وخربات تعليمية معارف ومهارات تدريبي�ة
حول األمن والسالمة يف املزنل واملحيط اخلاريج.
املؤشر :تطبق طرق تدريس حديث�ة وأساليب تبني أهم قواعد وأسس اإلسعافات األولية يف( :احلرائق ،االختن�اق،
الغرق ،األزمات القلبي�ة ،ضيق التنفس).
السؤال:
عند إسعاف طفل عمره  6أشهر ابتلع قطعة معدني�ة أدت إيل اختن�اقه ،أي من اخلطوات اآلتي�ة تكون أوال؟
أ

محاولة إخراج القطعة املعدني�ة من فم الطفل برفق باستخدام اإلصبع

ب نقل الطفل مباشرة للمستشفى
ج
د

قلب الطفل وضرب الظهر بضربات متت�الية
ً
إعطاء الطفل قليل من الماء

اإلجابة الصحيحة :
(ج) حيث إن الطفل صغري و محاوالت إدخال اإلصبع الستخراج القطعة قد تؤدي إيل جرح الطفل أو دفع
القطعة للداخل أكرث ،فإن الطريقة الصحيحة هي قلب الطفل وضرب الظهر بني الكتفني لدفع القطعة باجتاه
اجلاذبي�ة مع ضرب الظهر خللخلة القطعة.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية األسرية
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النموذج اخلامس :
املجال :التوعية الصحية .
املعيار :تهئي معلمة الرتبي�ة األسرية للمتعلمة مواقف تعليمية مناسبة تنيم لديها توعية صحية وغذائي�ة عالية
تسهم يف إكسابها بعض السلوكيات اإلجيابي�ة للمحافظة علي الصحة العامة.
املؤشر :تبني أهم األمراض الناجتة عن سوء التغذية ،وكيفية الوقاية منها ،وطرق عالجها .
السؤال:
الرتكزي على نمط واحد يف التغذية وعدم تنوعها كما يف حاالت املجاعات والفيضانات يؤدي إيل عدة أمراض
أكرثها شيوع :
فقر الدم

أ

ب السكري
ج

ضغط الدم

د

اجلفاف

اإلجابة الصحيحة:

(أ) حيث إن الرتكزي علي نوع واحد من الغذاء ملدة طويلة يؤدي إىل سوء التغذية ُ
ويعد فقر الدم أكرث أمراض سوء

التغذية انتشارا ،يعود ذلك للعادات الغذائي�ة اخلاطئة للفرد أو مستوى املعيشة.
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النموذج السادس:
املجال :توعية املستهلك .
املعيار :تلم معلمة الرتبي�ة األسرية بالنظريات و املبادئ والقواعد العلمية و العملية لتوعية املتعلمة حبقوق
املستهلك ومسؤولياته.
املؤشر :تصنف أهم املوارد المالية للفرد وتبني كيفية زيادة املوارد المالية وتنميتها.
السؤال:
أي من النشاطات األتي�ة تساعد هند يف توفري املصروفات اإلضافية لدروس الكمبيوتر اليت ترغب يف أخذها
لزيادة دخلها؟
أ

تقليص املصروفات العائلية ملدة من الزمن

ب االستغناء عن احد قطع أثاث املزنل وبيعها
ج

العمل لساعات إضافية لزيادة الدخل

د

اقرتاض املبلغ من إحدى صديقاتها

اإلجابة الصحيحة :
(أ) إن تطبيق سياسة االدخار تساعد يف توفري النقود الستثمارها يف تلبي�ة احتي�اجات الفرد دون االمتن�اع الكامل
عن توفري االحتي�اجات الضرورية ،أو التخلي عن املمتلكات ،أو حتمل عبء الدين.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية األسرية
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النموذج السابع:
املجال :الثقافة امللبسية وكيفية العناية بها .
املعيار :تكسب معلمة الرتبي�ة األسرية املتعلمة ثقافة ملبسية معرفية ،مهارية ،و وجداني�ة ،وعن كيفية العناية
باملالبس وجتميلها وإخراجها بطريقة جمالية مناسبة.
املؤشر :توضح أنواع األقمشة وكيفية اختي�ارها.
السؤال:
يسأل شخص يرغب بالسفر ملنطقة دافئة عن أفضل أنواع القمصان للسفر لهذه املنطقة ،أي من هذه األقمشة
ينبغي أن يويص بها البائع؟
%50كتان %50نايلون

أ

ب %100اإلكريليك
ج

%50قطن %50بولسرت

د

%100حرير

اإلجابة الصحيحة :
(ج) السفر ملناخ دائف ينبغي ارتداء مالبس من املواد اليت تتنفس أو تسمح بمرور الهواء ،وخفيفة الوزن ،وماصة
للعرق ،وال تتجعد بسهولة ،ومن شأن قميص مصنوع من القطن أو البولسرت ان يكون لديه كل هذه اخلصائص.
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النموذج الثامن:
املجال :السكن والديكور الداخلي .
املعيار :تبني معلمة الرتبي�ة األسرية للمتعلمة أهم قواعد السكن وإكسابها مهارة يف كيفية اختي�اره وإدارته،
واختي�ار األثاث ،وإضفاء النوايح اجلمالية اليت تعتمد على التذوق الفين بالتشكيل والتلوين و اإلعداد الذي
حيقق االرتي�اح النفيس يف كل ركن من أركان املسكن.
املؤشر :توضح معايري اختي�ار السكن األسري من حيث( :املوقع ،البن�اء ،السالمة)وتوظيفها يف حياتها العملية.
السؤال:

ً
ً
ًّ
ً
كرسيا متحركا أو عكازا للتحرك ،أي من األبواب اآلتي�ة مناسب
شخصا يستعمل
جلعل بيت أو شقة تن�اسب

أكرث للمداخل الداخلية؟
أ

األبواب املزدوجة اليت تفتح يف االجتاهني

ب األبواب اليت تزنلق يف اجلدار
ج

األبواب اليت تطوي يف اجتاه واحد باجلدار

د

األبواب اليت تفتح يف اجتاه واحد

اإلجابة الصحيحة :

ً
ً
ً
ًّ
شخصا
كرسيا متحركا أو عكازا؛ ألنها ال حتتاج
(ب) األبواب اليت تزنلق يف اجلدار هي األنسب لشخص يستخدم
ً
مفتوحا من االجتاه املعاكس ،وباإلضافة اىل ذلك الباب نفسه ال خيلق عقبة حول الشخص للمرور.
إلبقاء الباب

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية األسرية
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النموذج التاسع :
املجال :التجميل .
املعيار :تدرب معلمة الرتبي�ة األسرية املتعلمة علي بعض املهارات األساسية االزمة لتثقيف الفتاة للمحافظة
و االهتمام جبمالها بما يتفق والقيم اإلسالمية.
املؤشر :تشجع على البحث واالستقصاء الكتشاف األغذية املهمة لسالمة الشعر ونمو ونضارة البشرة واألظافر.
السؤال:

ّ
أي من العناصر الغذائي�ة اآلتي�ة ُيعد من املغذيات الضرورية لسالمة ونمو الشعر؟
الزنك

أ

ب فيت�امني هـ
ج

احلديد

د

فيت�امني ج

اإلجابة الصحيحة :
ّ
(أ) الزنك ُيعد من العناصر األساسية اليت تدخل يف تركيب الشعر ،وحيتاج اجلسم  40ملجم من الزنك ،وهو
ّ
ً
ًّ
ضروري جدا لصحة الشعر ،فأحيانا ينصح األطباء بتن�اول حبوب الزنك لتغذية الشعر؛ ألن نقص الزنك يف
ًّ
ً
سريعا.
اجلسم يمكن أن يؤدي إىل تساقط الشعر حيث يصبح هشا ويتقصف
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النموذج العاشر :
املجال :الوسائل املصاحبة .
ً
برنامجا يهدف إىل غرس القيم واالجتاهات اإلجيابي�ة لدى املتعلمة على اختالف ثقافتها وميولها
املعيار :تصمم
و اجتاهاتها ،واملوارد املتاحة لها.
املؤشر :تصمم املحتوى املعريف مع ربطه بالربامج األخرى ،مثل( :بر الوالدين  ،والنظافة ،والتعامل مع أفراد
األسرة واملجتمع ،واألمانة ،والوالء للوطن ،والصدق ،واألخالق اإلسالمية ،والتعامل احلسن مع منسوبات
املدرسة ،والثقافة والغذاء الصيح حنو حياة أفضل ،واملحافظة علي البيئ�ة ،والتعامل مع التكنولوجيا احلديث�ة،
وبرامج املدارس املعززة للصحة.
السؤال:
يف محاولة ملكافحة اإلفراط يف مشروبات الطاقة لدى املراهقني من األساليب األكرث فعالية:
أ

استضافة أحد املشاهري يف برنامج مدريس للتوعية.

ب توزيع منشورات توعوية للمراهقني يف املدرسة بمخاطرها.
ج

إعداد ورشة عمل يشارك بها الطالب لتوعية بمضارها.

د

إعداد فقرة توعوية يف اإلذاعة املدرسية.

اإلجابة الصحيحة :

ً
(ج) إن املشاركة يف نشر فكر أو ثقافة تتضمن احلديث واالستماع تساعد على فهم أكرث عمقا للموضوع ،مما
خيلق قناعة بالفكرة.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية األسرية
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أسئلة تدريبي�ة
• •فيما يأيت نقدم للمختربة بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار ،وقد روعي فيها ما يأيت:
• •تمثي�ل املعايري حبيث ُو ِض َع لكل معيار سؤال أو أكرث.
• • تنويع األسئلة يف مستويات املعرفة  :حبيث حتوي أسئلة يف مستوى التذكر ،وأسئلة يف
مستوى التطبيق ،وأسئلة يف مستوى التفكري.
• •تنويع أنماط األسئلة ،ومستوى الصعوبة فيها؛ لتعطي املعلمة صورة عامة عن أسئلة االختب�ار.
• •وضع اإلجابة الصحيحة يف نهاية االختب�ار لتت�أكدي من صحة إجابتك.
• •ليس بالضرورة أن يكون االختب�ار محاكيا لهذه األسئلة بتفاصيلها ،وال معربا عن مستوى
الصعوبة ،إنما املقصود التدريب ،وإعطاء فكرة عامة عن نماذج االختب�ار.
السؤال األول :
توفري الوقت من متطلبات احلياة احلديث�ة ،أي من اآليت تكون اخلطوة األوىل لتوفري الوقت؟
ترتيب خطوات العمل قبل البدء.

أ

ب تأجيل األعمال غري الضرورية.
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ج

شراء األجهزة احلديث�ة إلجناز املهام اليومية.

د

توزيع املهام واالستعانة باآلخرين.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية األسرية

السؤال الثاين:
ُ
ّ
املحافظة على ممتلكات اآلخرين و أغراضهم الشخصية تعد من:
أ

خصائص التكيف االجتماعي.

ب

اخلوف الشديد من التعرض للعقوبة.

ج

املبالغة يف وضع احلواجز وفرض اخلصوصية.

د

قوة الشخصية والثقة بالنفس.

السؤال الثالث:
مهارات الرفض هي إحدى مهارات اختاذ القرار ،أي من اآليت يكون األفضل لتعليم الطالب مهارات الرفض:
أ

املشاركة يف مواقف خطرية للتدريب على مهارة الرفض.

ب جتنب احلزم دائما حىت ال ييسء اآلخرون فهم مقاصدك.
ج

الرفض شفهيا وإظهار االشمزئاز بقول :ال.

د

استخدام لغة اجلسد اليت تؤكد الرفض بلطف.

السؤال الرابع:
الصداقة هبة عظيمة ولكنها قد تتعرض لصدع من أحد األطراف ،أي من الطرق اآلتي�ة أكرث فاعلية لرأب الصدع
من الطرف املخطئ؟
أ

التقليل من أهمية احلدث والتعامل معه كعرض للعالقة.

ب تقديم األعذار والتن�ازالت.
ج

االعرتاف باخلطاء وحتمل املسؤولية.

د

جتاهل ما حدث وعدم احلديث عنه.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية األسرية
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السؤال اخلامس:
أي من ممارسات إعداد وختزين الطعام اآلتي�ة أكرث كفاية ملنع تلوث الغذاء؟
وضع البيض واحلليب واجلنب يف أبرد مكان يف الثالجة.

أ

ب عزل اللحوم النيئ�ة والمأكوالت البحرية عن األغذية األخرى عند اإلعداد.
ج

عدم تن�اول بقايا الطعام املوضوعة يف الثالجة لعدة أيام.

د

استخدام لوح تقطيع مصنوع من اخلشب عند إعداد الطعام.

السؤال السادس:
ّ
ُ ّ
تعد الكربوهيدرات املعقدة أو املركبة أفضل مصادر التغذية للطاقة ألنها :
ُ
ََ ّ
أ	ت ّول عن طريق الكبد إىل دهون ثالثي�ة تتوزع علي أعضاء اجلسم.
ُ
ب	ترق ببطء فال يصاب اجلسم بالفتور بعد هضمها.
ً
شعورا بالشبع دون سعرات حرارية زائدة.
ج تعطي
سريعة الهضم ،وتمد اجلسم بالطاقة.

د
السؤال السابع:

فيت�امني ( ك) من الفيت�امين�ات الذائب�ة يف الدهون وهو ضروري لـ :
خترث الدم.

أ

ب تكوين العظام.
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ج

تعزيز امتصاص األمالح املعدني�ة .

د

احلفاظ علي أنسجة اجلسم.
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السؤال الثامن :
هند فتاة يف أوائل العشريني�ات حتاول إنقاص وزنها عن طريق تعديل نظامها الغذايئ والتمارين الرياضية لعدة
أشهر ،لكنها لم تنقص الكثري ،تتن�اول هند القائمة اآلتي�ة ًّ
يوميا :
		

الفطور

وجبة شوفان +عصري برتقال.

		

وجبة خفيفة

تفاحة  +حليب +بسكوت مملح.

		

الغداء

تبولة  +عصري توت.

		

وجبة خفيفة

جزر  +تغميسة الفول السوداين +لنب.

		

العشاء

دجاج +أرز بالفول األخضر +لنب.

		

وجبة خفيفة

فشار.

طبقا إلرشادات الغذاء ما لذي جيب أن تتبعه هند خلسارة وزنها إذا كانت القائمة السابقة قائمة طعامها؟
أ

احلد من الكربوهيدرات يف غذائها.

ب زيادة حجم وجبات الربوتني يف غذائها اليويم.
ج

احلد من استهالك منتجات األلبان.

د

استبعاد الوجبات اخلفيفة من غذائها.

السؤال التاسع:
أي من األهداف األتي�ة جيب أن يكون الهدف األسايس إلضافة اخلضار إىل جانب طبق الوجبة الرئيسية؟
أ

تقديم مختلف األشكال واألحجام بالوجبة.

ب إضافة ألوان مختلفة مما قد يضفي على الوجبة تنوع األلوان.
ج

خلق تضارب أو تكامل بني النكهات يف الوجبة مع الطبق الرئييس.

د

إجياد تمازج يف القوام ملكونات الوجبة.

السؤال العاشر :
يهدف الفحص قبل الزواج إىل احلد من انتشار أمراض الدم الوراثي�ة واألمراض املعدية ،أي من اإلمراض اآلتي�ة
ال يشمله هذا الفحص؟
أ

الثالسيميا  -املنجلي.

ب

التهاب الكبد الوبايئ ب\ج.

ج

نقص املناعة املكتسبة ( االيدز) .

د

الهربس.

السؤال احلادي عشر :
عادت مريم من عند الطبيب بعد أن أخربها أن جنينها اكتسب أغلب وزنه ،وأن جسمه لم يعد يغطيه شعر كثري،
يظهر أن مريم يف مرحلة من حملها الثلث:
األول.

أ

ب الثاين.
ج

الثالث.

د

الرابع.

السؤال الثاين عشر :
نمو السلوك االجتماعي اإلجيايب للطفل من سن ()8-5جتاه أقرانه ،يكون نتيجة تطور القدرات اآلتي�ة:
أ

التعاطف مع اآلخرين.

ج

القدرة على تصنيف اآلخرين إىل فئات ذات معىن لهم.

د

تقدير املنافع اليت حيصل عليها منهم.

ً
ً
استخداما فعال.
ب استخدام أنواع التواصل غري اللفظي

22

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية األسرية

السؤال الثالث عشر :
زوجان بدخل محدود لديهم ثالثة أبن�اء يف سن املدرسة ،أي من اإلسرتاتيجيات اآلتي�ة أكرث فاعلية إلدارة املزنل
وصيانت�ه؟
أ

أن يقوم الوالدان بأعمال املزنل والتنظيف بعد ساعات العمل.

ب منح االبن الذي يشارك يف أعمال املزنل زيادة يف مصروفة األسبوعي.
ج
د

اختي�ار واحد من األبن�اء كل أسبوع للقيام بأعمال املزنل دوريا.
إعطاء كل فرد مسؤولية عمل محدد يتغري ً
دوريا.

السؤال الرابع عشر :

ً
صحيحا يف إسعاف اجلروح العميقة؟
أي من اخلطوات اآلتي�ة ليس
أ

غسل اجلرح وتنظيفه

ب إنزال العضو املصاب ألقل من مستوى القلب لوقف الزنف
ج

الضغط باستمرار على مكان اإلصابة لوقف الزنف

د

عدم إزالة الشاش أو الضمادة ،بل توضع طبقات منه لوقف الزنف

السؤال اخلامس عشر :
ختتلف طفاية احلريق تبعا للمادة املحرتقة ،أي من املواد اآلتي�ة تستخدم( ) foam extinguishersطفاية
الرغوة إلخمادها؟
أ

األخشاب والورق.

ب البنزين والزيت.
ج

االلتماس الكهربايئ.

د

احرتاق املعادن ،مثل :رقائق املغنسيوم.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية األسرية
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السؤال السادس عشر :
من هدي النيب صلي هللا علية وسلم أن أمر عند رؤية احلريق بأن:
نهلل (قول ال اله إال هللا).

أ

ب نكرب (قول هللا أكرب).
ج

نستغفر ( قول أستغفر هللا).

د

نسرتجع (قول إنا هلل وإنا إليه راجعون).

السؤال السابع عشر :

ّ
أي من األعراض اآلتي�ة ال ُيعد عرضا ملرض السكري؟
وخز أو خدر يف اليدين والقدمني.

أ

ب التهابات اجللد.
ج

شعور بالتعب و اإلرهاق.

د

صداع يف مؤخرة الرأس أو جانبي�ة.

السؤال الثامن عشر :
أي من التمارين اآلتي�ة األفضل لزيادة حتمل القلب وتدفق األكسجني للجسم؟
تمارين التمدد ( .) stretching

أ

ب السباحة.

24

ج

التنفس العميق.

د

الركض.
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السؤال التاسع عشر :
حتمل مضافات األغذية رمز يدل علي إضافتها للغذاء ،أي الرموز اآلتي�ة يدل على وجودها سواء طبيعية كانت أو صناعية؟
أ

E

ب A
ج

D

د

F

السؤال العشرون :
أي من العبارات اآلتي�ة تمثل التعريف األمثل آلخر تاريخ ( الصالحية) املدون على العديد من املعلبات
واملنتجات الغذائي�ة؟
أ

آخر تاريخ يكون فيه املنتج الغذايئ صالح لالستخدام

ب التاريخ الذي جيب فيه التوقف عن بيع املنتج الغذايئ
ج

اليوم األخري الذي يكون فيه املنتج غري صالح لالستهالك

د

اليوم الذي تمت فيه أخر معاجلة أو تعبئ�ة للمنتج الغذايئ

السؤال الواحد والعشرون :
حتاول ريم إعداد مزياني�ة األسرة بموازنة اإليرادات مع النفقات واالدخار ،اذا كان دخل ريم 6000لاير شهريا
وتصرف 1500لاير للغذاء ،و1500لاير الحتي�اجات املزنل ،وسداد الفواتري ،و  ٢٤٠٠لنفقاتها الشخصية واألسرية،
فكم بقي لريم لالدخار ؟
أ

%20

ب %15
ج

%10

د

%3
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السؤال الثاين والعشرون :
فن الرتقيع أو وضع القماش على قماش آخر بتصميم معني يسيم فن :
األبليك.

أ

ب الديكوباج.
ج

التطريز .

د

املونت�اج.

السؤال الثالث والعشرون :
ّ
أي من اآليت ُيعد أهم املبادئ يف تصميم مطبخ عملي مريح؟
منطقة العمل جيب أن تكون منظمة بشكل مثلث بني الثالجة واحلوض والفرن.

أ

ب احلوض جيب إن يواجه النافذة.
ج

جيب إن يكون هنالك مخرج مباشر للخارج.

د

كاف قريب من الثالجة لطاولة اإلعداد.
جيب إن يكون هنالك مكان ٍ

السؤال الرابع والعشرون :
حتاول هند معرفة نوع بشرتها ،حيث تب�دو المعة عند منطقة األنف واخلدين ،من املمكن ان تكون بشرة هند:
دهني�ة.

أ

ب عادية.

26

ج

مختلطة.

د

جافة.
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السؤال اخلامس والعشرون:
أي مما يأيت من األنشطة أكرث فعالية لتعزيز قيم طالب املرحلة املتوسطة للوقاية من املخدرات :
أ

عرض أشرطة الفيديو اليت تصور النت�اجئ والعقوبات القانوني�ة املرتتب�ة علي اإلدمان.

ب تدريب الطالب على مهارات الرفض.
ج

تكليف الطالب بإجراء أحباث عن أضرار املخدرات.

د

عرض أفالم وثائقية عن األضرار االجتماعية والصحية للمخدرات.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية األسرية
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مفتاح اإلجابة
رقم السؤال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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املعيار – املؤشر

1
6
9
6
2
5
3
4
1
2
3
11
1
2
5
5
9
8
3
4
3
6
5
1

 3-32-1املؤشر 5
 3-32-1املؤشر
 3-32-1املؤشر
 3-32-1املؤشر
 3-32املؤشر2 3-32املؤشر2 3-32املؤشر2 3-32املؤشر2 3-32املؤشر2 3-32املؤشر3 3-32املؤشر3 3-32املؤشر3 3-32املؤشر3 3-32املؤشر4 3-32املؤشر4 3-32املؤشر4 3-32املؤشر5 3-32املؤشر5 3-32املؤشر5 3-32املؤشر6 3-32املؤشر6 3-32املؤشر7 3-32املؤشر8 3-32املؤشر9 3-32-املؤشر10
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اإلجابة
أ
أ
د
ج
ب
د
أ
ب
ج
د
ج
أ
د
ب
ب
ج
د
ب
أ
أ
ج
أ
أ
ج
ج

هل أنت جاهزة لالختب�ار ؟
حتققي من مستوى جاهزيتك لالختب�ار من خالل اإلجابة عن القائمة
اآلتي�ة
1

هل تعرفني متطلبات االختب�ار للتخصص التدرييس املتقدمة له؟

2

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟

3

هل تعرفني مقر االختب�ار وموعده ؟

4

هل تعرفني متطلبات دخول قاعة االختب�ار ؟

5

هل تعرفني املحتوى الذي يغطيه االختب�ار ؟
ً
ً
هل استخدمت صفحة خطة الدراسة من هذا الدليل لتحديد املحتوي الذي تعرفين�ه جيدا ،واملحتوي الذي حتتاجين�ه إلعطائه مزيدا من

6

االهتمام؟

7

هل راجعت ً
كتب�ا أو مذكرات دراسية أو مصادر أخرى ترتبط بمحتوى االختب�ار ؟

8

هل تعرفني زمن االختب�ار وعدد أسئلته؟

9

هل أنت معتادة علي طبيعة األسئلة اليت يعرضها االختب�ار ؟

10

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة االختب�ار؟

11

إذا كنت تؤدين االختب�ار للمرة الثاني�ة ،هل حللت درجتك السابقة ،وتعرفت على املجاالت اليت حتتاج منك اىل مراجعة؟
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يف يوم االختب�ار

ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم إىل يومني من موعد االختب�ار الفعلي .وينصح باآليت:
 خذي قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار .
 تأكدي من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة األحوال .
 تن�اويل وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار .
 انتظيم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار.
 كوين هادئة ،فال يمكنك التحكم يف مجريات االختب�ار ولكنك تستطيعني أن تتحكيم يف نفسك.
 املراقبات يف قاعة االختب�ار على درجة عالية من التدريب ويسعني إىل بذل اجلهد الالزم لتوحيد
إجراءات االختب�ار على مستوى اململكة ،ولكن ال جتعلي بعض اإلجراءات تزعجك.
 إذا كنت تشعرين بقلق أو مخاوف من أداء االختب�ار ،فمن املفيد أن تقريئ دليل خفض القلق قبل
االختب�ار بعدة أيام.

التخطيط للمذاكرة

لالستفادة القصوى من هذا الدليل ومن محتوى املعايري ،ينصح بتحديد املعايري اليت حتتاج إىل مزيد من القراءة
واالطالع ،وكتابة أرقامها يف اجلدول اآليت ،مع استكمال بقية اخلانات للرتكزي يف عمليات املذاكرة وتنظيمها .
املحتوى
املغطى يف
االختب�ار
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كيف يمكنين
املعرفة اجليدة
بهذا املحتوى

ماذا لدي من
املواد ملذاكرة
هذا املحتوى

ما املواد اليت
احتاجها ملذاكرة
هذا املحتوى
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أين أجد املواد
اليت احتاج إليها

تاريخ بداية
املذاكرة

تاريخ انتهاء
املذاكرة

املراجع
1)

California Subject Examination for Teachers Test Guide Home Economics
Subtest ||.

2)

California Subject Examination for Teachers Test Guide Home Economics
Subtest |||.

3)

NCFLE certification Exam study information for the Certified Family life
Educator(CFLE)Exam.

4)

Oklahoma Subject Area Test TM Study Guide 009Family and Consumer
Sciences.

5)

California Subject Examination for Teachers Test Guide Health science sub
test ||.

6)

Florida Teachers Certification Examinations Test Information Guide for
Health K12-.

7)

Massachusetts Tests for Educator licensur
consumer sciences practice Test.

8)

PRAXIS (ETS) Family and Consumer Sciences (0121)

9)

Florida Teachers Certification Examinations, Family and consumer science 12-6

(MTEI) Health/Family and

10 Michigan Teachers Certification study Guide, 40 Family and consumer science.
11) Texas Examination of Educator standards 157 Health EC12-.
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وتتضمن الرتبي�ة األسرية ( )10معايري موزعة علي ( )10مجاالت كما يتضح من اجلداول اآلتي�ة:

معايري ومؤشرات معلمة الرتبي�ة األسرية:

املجال األول :مهارات اجتماعية
املؤشرات

املعيار

ًّ
ً
إجيابي�ا
عضوا
١ .١توضح سمات الشخصية املثالية واألسس اليت جتعل منها
َ ً
وف َعاال يف أسرتها ومجتمعها ،وربطها بما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
٢ .٢تطبق طرائق وأساليب حديث�ة تسهم يف تنمية مهارة حسن التصرف واختاذ
القرار يف املواقف املختلفة.
٣ .٣تنفذ خريطة مفهومية حول ضغوط احلياة( :أسبابها ،مصادرها ،أنواعها،
املعيار1.23.3 :
 تعمل معلمة الرتبي�ة األسريةعلى تنمية شخصية املتعلمة
لتكسبها مهارات اجتماعية فعالة
عند اتصالها بمحيطها األسري
واالجتماعي

مؤشراتها) مع تصميم خطة عالجية للتعامل معها ،وآثارها السلبي�ة على
صحة اإلنسان ،موظفة ما جاء يف القرآن الكريم والسنة النبوية ملواجهتها.
٤ .٤تصمم أنشطة تكسب من خاللها املتعلمة مهارة اإللقاء واحلوار واإلنصات
والتحدث أمام اآلخرين بطالقة وثقة.
٥ .٥تقرتح خطة لالستفادة من وقت الفراغ توضح فيها أهمية الوقت واحرتامه،
واستثماره بما يفيد.
ً
َ
أساليب وطرقا عالجية ملعاجلة بعض العيوب الشخصية لدى املتعلمة
٦ .٦حتدد
مثل ( :اخلجل ،االنطواء ،ضعف الثقة بالنفس ،التهرب من حتمل املسؤولية،
اخلوف) مع تعزيز الصفات املرغوبة مثل ( :العطاء ،الصدق ،اإليث�ار).
 ٧ .٧تصميم خريطة معرفية تقرتح فيها بعض أساليب اإلحسان وآداب التعامل
مع الوالدين ،واإلخوة واجلريان واملسنني ،والفقراء ،واخلدم ،واملعلمات،
واألقارب ،والصديقات ،وذوي االحتي�اجات اخلاصة ،مدعمة ذلك بأدلة من
القرآن الكريم والسنه النبوية
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املؤشرات

املعيار

 ٨ .٨تب�دي رأيها يف توظيف وسائل االتصال احلديث�ة (الفضائي�ات واإلنرتنت) مع
توضيح طرق التعامل الصحيح معها بما يتماىش مع تعاليم الدين اإلساليم،
ومنا قشة اآلثار اإلجيابي�ة والسلبي�ة لها ،والتأكيد على االستفادة من إجيابي�اتها
ومعاجلة سلبي�اتها.
٩ .٩تصوغ معايري اختب�ار الصديقات وطرائق املحافظة عليهن مع التميزي بني
الصداقة والزمالة.
١٠١٠تصمم أنشطة تعلم  ،ومشكالت تدريبي�ة (داخل الصف وخارجه) تكتسب
املتعلمة منها معارف يف كيفية االهتمام بالنظافة الشخصية وامللبس واملرافق
العامة( :املسجد ،احلديقة ،دورات املياه ،السوق ،أماكن اللعب) ومعرفة
القواعد الصحيحة للعناية واالهتمام باملظهر الشخيص.
١١١١تعزز االنتماء والوالء للمجتمع والوطن من خالل (العمل التطوعي ،والريق
بالذوق العام ،والسلوك املسؤول ،وتعزيز الروح الوطني�ة واملواطنة).
١٢١٢تصمم أنشطة تعلم ،ومشكالت تدريبي�ة (داخل الصف وخارجه) تمارس من
خاللها املتعلمة( :الذكاء التواصلي ،االتصال الشخيص ،العمل مع الفريق،
التعامل مع الشخصيات الصعبة ،إدارة املشكالت وحلها ،واختي�ار التخصص
والكلية املناسبة ) .
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املجال الثاين :غذاء وتغذية
املؤشرات

املعيار

١ .١تشرح أهمية الغذاء املتوازن للفرد من خالل العناصر الغذائي�ة األساسية ،و
توضح دور الغذاء يف العمليات احليوية.
٢ .٢تربط بني وظائف العناصر الغذائي�ة وأهميتها للجسم واملرحلة العمرية.
املعيار2.23.3 :
لكل الفئات العمرية املختلفة
والفئات اخلاصة وما يلزم
من معارف ومهارات
يف كيفية التخطيط
إلعداد األطعمة
بطريقة صحية،
وأسس تقديمها وجتميلها.

٣ .٣تصمم وجبات غذائي�ة متوازنة وصحيحة معتمدة على الهرم الغذايئ احلديث
ًّ
واقتصاديا .
مع تقويمها غذائي�ا
٤ .٤توضح طرق تطبيق أساليب العمل اجلماعي ( البي�ان العملي) يف ورش
ومشاريع ينفذ من خاللها أنواع مختلفة من الوجبات ،وتتعرف على طرق
الطهي املختلفة الصحيحة ،وأسس تقديمها وجتميلها.
٥ .٥تعد تقريرا عن أهمية الفيت�امين�ات واألمالح املعدني�ة للفئات العمرية
املختلفة .
٦ .٦تعد خطة مناسبة حلفظ األغذية وختزينها مراعية توظيف التقني�ات
احلديث�ة يف ذلك.
٧ .٧تطبق أساليب العمل اجلماعي يف ورش ومجموعات تكسب املتعلمة مهارة
التصنيع الغذايئ ،وإعداد أطعمة بديلة إلكسابهن حرفة أو مهنة.
٨ .٨تشجع على القيام بعمليات البحث واالستقصاء الكتشاف ثقافة الشعوب
الغذائي�ة يف إعداد الطعام والذوق العام يف تقديمه.
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املجال الثالث :األمومة والطفولة
املؤشرات

املعيار

١ .١تبني أهمية الفحص الطيب لما قبل الزواج.
٢ .٢تفسر مفهوم احلمل وكيفية حدوثه مع حتليل مراحل تكوين اجلنني.
٣ .٣حتدد أساليب وطرائق يف تربي�ة األطفال وكيفية التعامل معهم لينمو نموا
سليما وصحيا.
٤ .٤تربط بني األمراض الشائعة للطفولة وأهمية التطعيمات األساسية
واالختي�ارية.
٥ .٥تصف خطوات الفحص الذايت للثدي مع التأكيد على أهمية هذا الكشف
املعيار3.23.3:
توضح معلمة الرتبي�ة األسرية
طبيعة األمومة والطفولة ،وما
يستلزم ذلك من معلومات ومهارات
إلنشاء جيل صيح وسليم

املبكر لسرطان الثدي.
٦ .٦تقارن بني اإلرضاع الطبيعي واإلرضاع الصناعي مستن�دة يف ذلك بالشواهد
الشرعية والعلمية.
٧ .٧حتدد بعض األمراض اجلنسية الناجتة عن العالقات املحرمة مع ربطها بما
جاء يف القران الكريم والسنة النبوية.
٨ .٨حتدد معايري اختي�ار الزوج املناسب وفقا للصفات الشخصية اليت تنعكس
على تكوين أسرة صاحلة سوية مع ربطها بما جاء يف القران الكريم والسنة.
٩ .٩توضح األنشطة الرياضية املهمة لصحة وسالمة املرأة احلامل اجلسمية
والنفسية.
١٠١٠حتدد وجبات غذائي�ة صحية للحامل لعدة أيام مستعين�ة بالهرم الغذايئ
احلديث. .
١١١١تمزي من خالل خريطة معرفية مسؤولية كل فرد من أفراد األسرة (األب ،األم،
األوالد) لتحقيق االستقرار األسري عند قدوم املولود اجلديد.
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املجال الرابع :األمن والسالمة
املؤشرات

املعيار

١ .١تطبق طرائق تدريس حديث�ة وأساليب تبني أهم قواعد وأسس اإلسعافات
األولية يف( :احلرائق ،االختن�اق ،الغرق ،األزمات القلبي�ة ،ضيق التنفس)
املعيار4.23.3 :
تكسب معلمة الرتبي�ة األسرية
املتعلمة من خالل مواقف وخربات
تعليمية  -معارف ومهارات تدريبي�ة
حول األمن والسالمة يف املزنل
واملحيط اخلاريج.

 ٢ .٢تضع خطة توضح التدابري املتخذة لتحقيق قواعد األمن والسالمة يف املزنل
واملدرسة ،واألماكن العامة عمليا وإكسابهن القدرة على حسن التصرف يف
احلاالت الطارئة.
٣ .٣تصمم أنشطة تتعلم منها أهم أسس التمريض املزنيل (قياس درجة احلرارة،
التعامل مع األدوية ...إلخ).
٤ .٤توضح أهم الرموز اإلرشادية( املرور ،إشارات التحذير ...إلخ)
٥ .٥تطرح العديد من األسئلة اليت تثري تفكري املتعلم حول آداب العبور ،وركوب
وسائل املواصالت ،وربطها بالسنة النبوية.
٦ .٦تقرتح بعض االحتي�اطات واإلرشادات الالزمة للسالمة عند (السباحة،
احلرائق ،أخطار األسالك الكهربائي�ة ،األخطار أثن�اء اللعب .)...
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املجال اخلامس :التوعية الصحية
املؤشرات

املعيار

١ .١تبني أهم األمراض الناجتة عن سوء التغذية ،وكيفية الوقاية منها ،وطرق
عالجها.
٢ .٢تفسر التغريات اليت تطرأ على صحة املتعلمة وسالمتها يف جميع جوانب احلياة،
وكيفية الوقاية منها.

املعيار5.23.3 :

٣ .٣تصمم أنشطة تعلم ،وتطرح مشكالت تكتسب من خاللها املتعلمة بعض
العادات الصحيحة ،مثل ( :اجللوس والوقوف الصحيح ،وحمل األشياء ،ومسك
القلم ،وآداب قضاء احلاجة ،والنظافة الشخصية ).

تهئي معلمة الرتبي�ة

٤ .٤تصف بعض التغريات الفسيولوجية والسيكولوجية اليت حتدث عند البلوغ
واملراهقة وطريقة التعامل معها .

األسرية للمتعلمة مواقف

٥ .٥توضح اهم األمراض الناجتة عن التغذية غري الصحية ( كالسمنة ،والنحافة،
وفقر الدم ،والسكري ،والضغط) وكيفية الوقاية منها وطرق عالجها .

تعليمية مناسبة تنيم لديها
توعية صحية وغذائي�ة عالية
تسهم يف إكسابها بعض
السلوكيات اإلجيابي�ة للمحافظة
على الصحة العامة.

٦ .٦تصميم وجبات غذائي�ة مناسبة لبعض األمراض (كالسمنة ،والنحافة ،وفقر
ً
الدم ،والسكري ،والضغط ،ومرىض القلب ) اليت تصيب الفئات اخلاصة أحيانا.
 ٧ .٧تقدم مقرتحات للحد من أضرار تن�اول بعض الوجبات السريعة املجهزة خارج
املزنل (املطاعم) وداخله (استخدام األغذية ،وطرق الطهي غري الصحية ،وطريقة
التخزين غري السليمة) وتقرتح بدائل للحد من أضرار تن�اولها .
٨ .٨حتلل مفهوم املضافات الغذائي�ة ،وأهمية قراءة البطاقات اإلرشادية لألطعمة
اجلاهزة ،ومدى مناسبتها أو ضررها على صحة اإلنسان.
٩ .٩حتدد بعض األنشطة الرياضية املهمة لصحة اإلنسان وسالمته اجلسمية
والعقلية والنفسية.
١٠١٠توضح أهمية الطب النبوي وبعض أضرار الطب الشعيب
 ١١١١توضح أضرار املشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومدى تأثريها على صحة
اإلنسان.
ًّ
علميا وربطها بما جاء يف
١٢١٢توضح ضرر املخدرات والعقاقري املحرمة على الصحة
القران الكريم والسنة والنبوية.
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املجال السادس :توعية املستهلك
املؤشرات

املعيار

١ .١تصنف أهم املوارد المالية للفرد ولألسرة ،وتبني كيفية زيادة املوارد المالية وتنميتها.
.٢
.٣

املعيار6.23.3 :
تلم معلمة الرتبي�ة األسرية

.٤

بالنظريات واملبادئ
والقواعد العلمية والعملية
لتوعية املتعلمة حبقوق

.٥
.٦

املستهلك ومسؤولياته.
.٧
.٨

40

٢حتدد أهم أنواع األهداف المالية للفرد ولألسرة ودرجاتها يف حياة عموم األفراد.
٣تصمم أنشطة تعلم ومشكالت تدريسية(داخل الصف وخارجه) تمارس
من خاللها املتعلمة بعض ما يواجه املستهلك من غش جتاري ،ومدى تأثري
اإلعالنات التجارية يف إقبال الفرد على شراء السلع االستهالكية غري املطابقة
للمواصفات واملقاييس العاملية(اجلودة).
٤تطبق طرائق تدريس وأساليب حديث�ة تسهم يف تنمية مهارة تصميم املزياني�ة
اخلاصة باألسرة وتوزيعها وربطها باألهداف ،مع التأكيد على باب االدخار
لتحقيق األهداف املنشودة.
٥تقارن بني املشرتيات االستهالكية األساسية والسلع االستهالكية غري
األساسية اليت يمكن احلد منها.
٦تطبق أساليب العمل اجلماعي يف ورش ومجموعات تكتسب املتعلمة منها مهارة
االتصال والتفاوض وحل املشكالت املتعلقة بالسلع واالستفادة من اخلدمات
املتاحة وترشيدها (النقل ،واملالبس ،واألجهزة املزنلية ،والهواتف املحمولة،
وأنظمة الرتفيه ،وترشيد استهالك الكهرباء ،وترشيد استهالك الماء...إلخ ).
٧تطرح العديد من األسئلة اليت تثري ً
ومستويات من التفكري املختلف لدى
أنواعا
ٍ
املتعلمة عن طرق التسوق الصيح والذكي.
٨تقرتح على املتعلمة القيام بعدة أنشطة (حبث ,نشرات توعوية )...عن كيفية
املحافظة على البيئ�ة من التلوث مع تصنيف النفايات وطرق االستفادة منها
وإعادة تدويرها.
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املجال السابع :الثقافة امللبسية وكيفية العناية بها
املؤشرات

املعيار

١ .١توضح أنواع األقمشة وكيفية اختي�ارها
٢ .٢تطبق أساليب عمل جماعية ،وورش عمل تكسب املتعلمة مهارة يف جتميل
القطع امللبسية ،وإصالح عيوبها وترميمها مع إكسابهن مهارة التصميم الزخريف
املعيار7.23.3 :
تكسب معلمة الرتبي�ة األسرية
املتعلمة ثقافة ملبسية معرفية ,
مهارية ووجداني�ة وعن كيفية العناية
باملالبس وجتميلها وإخراجها بطريقة
جمالية مناسبة .

٣ .٣تطبق طرائق تدريب حديث�ة وأساليب تسهم يف تنمية مهارة ( التطريز
,الكوروشيه  ،تركيب الفصوص ومكمالت املالبس).
٤ .٤تصمم أنشطة تعلم تدريسية ومشكالتها (داخل الصف وخارجه) تكتسب
املتعلمة من خاللها مهارة قراءة معاين بعض الرموز ومصطلحات البطاقات
اإلرشادية اليت تكون ملصقة على املالبس.
٥ .٥تصمم وتنفذ أنشطة وخربات تعلم متنوعة إلدارة خزانة املالبس وكيفية
تنظيمها.
٦ .٦تطبق طرائق تدريب حديث�ه ،وأساليب تسهم يف معرفة مشاكل الغسيل
والكي واألخطاء اليت تقع فيها ،وكيفية الوقاية منها وعالجها وتنظيفها.
٧ .٧حتدد أنماط اجلسم املختلفة مع ربطها بما ين�اسبها من الزي امللبيس ،ونوع
املناسبة ،مع أهمية االلزتام بالتعاليم اإلسالمية.
٨ .٨تبني مبادئ تصميم األزياء مع تطبيق مهارة تصميم األزياء.
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املجال الثامن :السكن والديكور املزنيل (شؤون مزنلية)
املؤشرات

املعيار

١ .١توضح معايري اختي�ار السكن األسري من حيث( املوقع ،البن�اء ،السالمة)
املعيار8.23.3 :
تبني معلمة الرتبي�ة األسرية
للمتعلمة أهم قواعد السكن وإكسابها
مهارة يف كيفية اختي�اره وإدارته واختي�ار
األثاث وإضافة النوايح اجلمالية اليت
تعتمد على التذوق الفين بالتشكيل
والتلوين واإلعداد الذي حيقق االرتي�اح
النفيس يف كل ركن من أركان املسكن

وكيفية توظيفها يف واقع احلياة.
٢ .٢تشجع على البحث واالستقصاء عن كيفية تصميم املزنل وتنظيمه
وجتميله مع اختي�ار األثاث املناسب للمساحة (غرفة املعيشة ،االستقبال،
غرف النوم ،الصاالت ،دورات املياه  ...إلخ).
٣ .٣تشرح أدوار أفراد األسرة للمساهمة مساهمة إجيابي�ة وفعالة إلدارة شؤون
ً
األسرة جيدا.
٤ .٤تطبق أساليب العمل اجلماعي بعمل ورش ومجموعات تكتسب املتعلمة
منها مهارة ترتيب املوائد وتنسيقها بما ين�اسب نوع احلفالت املختلفة.
٥ .٥تصمم أنشطة تعلم تدريبي�ة(داخل الصف وخارجه ) تمارس املتعلمة من
خاللها مهارة صيانة مرافق املزنل املختلفة.
٦ .٦تشرح مفهوم املطبخ وأساسياته ،وتقرتح تصاميم وأفكارا مختلفة ومبتكرة
تسهل العمل والتخزين يف املطبخ.
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املجال التاسع :التجميل
املؤشرات

املعيار

١ .١تشجع على البحث واالستقصاء الكتشاف األغذية املهمة لسالمة الشعر ونموه
املعيار9.23.3 :
تدرب معلمة الرتبي�ة
األسرية املتعلمة على بعض
املهارات األساسية الالزمة
لتثقيف الفتاة للمحافظة
واالهتمام جبمالها بما يتفق
والقيم اإلسالمية

ونضارة البشرة واألظافر.
٢ .٢تطبق ورش عمل تكتسب املتعلمات منها طرائق مختلفة لتجميل الشعر وتصفيفه.
٣ .٣توضح من خالل خريطة مفاهيم ( مفهوم الشعر وتركيب�ه ،وطريقة املحافظة
عليه ،ومشكالته وطرق عالجها ،والوقاية منها ،مع توضيح طرق تطبيق لف الشعر
املختلفة).
٤ .٤تدرب املتعلمة من خالل ورش عمل على مهارة وضع الماكياج بما يتن�اسب وختطيط
الوجه ،والتعرف على خامات وأدوات الماكياج املختلفة.
٥ .٥توضح مفهوم البشرة وتركيبها ،و تصنف أنواع البشرة ،وطرائق العناية بها ،وأهمية
األقنعة لكل نوع من أنواع البشرة. .

املجال العاشر :الوسائل املصاحبة
املؤشرات

املعيار

١ .١تصمم املحتوى املعريف مع ربطه بالربامج األخرى مثل (بر الوالدين ،والنظافة ،والتعامل
املعيار10.23.3 :
تصمم برامج تهدف
إىل غرس القيم واالجتاهات
اإلجيابي�ة لدى املتعلمة على
اختالف ثقافتها وميولها
واجتاهاتها ،واملوارد املتاحة لها

مع أفراد األسرة واملجتمع ،واألمانة ،والوالء الوطين ،والصدق ،واألخالق اإلسالمية،
والتعامل احلسن مع منسوبات املدارس ،والثقافة والغذاء الصيح حنو حياة أفضل،
واملحافظة على البيئ�ة ،والتعامل مع التكنلوجيا احلديث�ة ،وبرامج املدارس املعززة
للصحة) .
٢ .٢ختتار األنشطة املصاحبة وأساليب التدريس احلديث�ة؛ لتنفيذ الربنامج بعد عرضه
على املحكمني.
٣ .٣جترب الربنامج على الفئة املستهدفة العتماده وتطبيقه على فئات أخرى مشابهة بعد تقويمه.

