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سير  لدرس  از حل 

ثدبير ألانشطة 

ًؼسح ألاطخاذ أطئلت مىاطبت جدفؼ الخالمير ئلى اطخدظاز حػلماتهم الظابلت خٌى الدازة الىهسبائيت باملنٌز و ًخم الترهيز ىثذكير

. غلى أن الفاصل ًلؼؼ الخياز الىهسبائي جللائيا مً أحل خماًت ألاشخاص أو املمخلياث مً ألاخؼاز

مالحظة و 

جملاؤل 

 و 1 بػع ألاخداث املإملت التي وان طببها الصػم الىهسبائي ثم ًديلها غلى الشيلين ذًىظم ألاطخاذ مىاكشت بين الخالمي

ملاذا حػسض الصخص للصػم الىهسبائي؟ : -  ليخم ػسح الدظاؤالث الخاليتا و ًترن لهم الفسصت للخػليم غلى مظاميىه2

هيف هخجىب أخؼاز  الخياز الىهسبائي؟  - ملاذا لم جخػسض الؼيىز للصػم الىهسبائي؟ - 

: كبل الخدلم مً ذلً ًدث املدزض الخالمير غلى اكتراح خلٌى مإكخت جيىن بمثابت فسطياث كد جأحي والخالي

. مسوز جياز ههسبائي في الصخص أثىاء مع الظلً الىهسبائي و هى في جماض مؼ ألازض- 

. . .  ال جصػم الؼيىز ألن مخالبها غاشلت للخياز الىهسبائي أو ألنها خفيفت الىشن- 

.  ًدخفظ بالفسطياث املالئمت للخدلم منها خالٌ ئهجاش ألاوشؼت

إنجاس و 

ثت صل 

.  يهدف هرا اليشاغ ئلى ئبساش أن حظم إلاوظان مىصل للخياز الىهسبائي:ىىىىى1نشاط

 نًصود ألاطخاذ الخالمير بأغمدة مظؼدت و ًظؼ ول منهم لظان غلى كؼبي الػمىد ثم ٌػبرون غما ًدظىن به، و ًجيبى

دطم إلاوظان مىصل للخياز . لظاوي مىصل للخياز الىهسبائي . - أخع بلظػت في لظاوي:   - غً الظإالين بخػبير مثل

.  الىهسبائي

 ًيبغي أن ًىصح ألاطخاذ الخالمير بػد ئهجاش الخجسبت بىاطؼت مأخر الخياز املنزلي لخفادي الصػم الىهسبائي :ملحتظة

. الري ًمىً أن ٌظبب املىث

 مسهصا غلى الىيفيت التي ًخم بها مظً مفً البراغي الياشف ثم ًفسح 4ًىجص ألاطخاذ الخجسبت املبيىت في الشيل - 

: للخالمير املجاٌ الكتراح فسطياتهم و ًخخاز ألاطخاذ ألاحىبت التي جخؼابم مؼ ما ًلي

. ألن الدازة امليىهت مً طلً الؼىز و املصباح الياشف و حظم ألاطخاذ و ألازض مفخىخت (أ)أطاء املصباح في الشيل - 

:ى2نشاط

يهدف هرا اليشاغ ئلى الخػسف غلى الحاالث التي ًددث فيها الصػم الىهسبائي، بػد الخأهد مً أن حظم إلاوظان 

:  و ٌػبرون غً مظمىهيهما ثم ًجيبىن غً ألاطئلت املؼسوخت هما ًلي6 و 5مىصل ههسبائي، ًالخظ الخالمير الشيلين 

.  ألهه ًمظً بظلً الؼىز و الظلً املداًد في آن واخد5حػسض السحل للصػم الىهسبائي في الشيل - 

.  ألهه ًمظً بظلً الؼىز و زحاله في جماض مؼ طؼذ ألازض6حػسض السحل للصػم الىهسبائي في الشيل - 

.  لم جخػسض الؼيىز للصػم الىهسبائي ألنها مخصلت فلؽ بظلً الؼىز - 
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:ى3نشاط

. يهدف هرا اليشاغ ئلى جىغيت الخالمير ببػع الظلىواث التي ًيخج غنها الصػم الىهسبائي و خثهم غلى ججىبها

:  ثم ًجيبىن غً ألاطئلت هما ًلي10 و 9 و 8 و7ًالخظ  الخالمير بالخخابؼ ألاشياٌ 

و لخفادي هرا الخؼس ًجب مساكبت . ئذا أدخل الؼفل امللص في ثلبي مأخر الخياز، طيخػسض للصػم الىهسبائي: 7شيل - 

. ألاػفاٌ الصغاز و وطؼ أحهصة واكيت في ثلبي مأخر الخياز أو اطخػماٌ مأخر الخياز ذي غشاء واق

م، لخفادي هرا  : 8شيل -  جسهيب غدة أحهصة ههسبائيت في هفع مأخر الخياز و حشغيلها في آن واخد كد ٌظبب اهدالع خٍس

. الخؼس ًجب أن ال ًخػدي غدد ألاحهصة املسهبت في هفع مأخر الخياز حهاشان

ئن اطخػماٌ ألاحهصة الىهسبائيت أثىاء الاطخدمام كد ٌػسض للصػم الىهسبائي لرا ًجب غدم اطخػماٌ أي  : 9شيل - 

. حهاش ههسبائي غىد الاطخدمام أو غىدما ًيىن الجظد مبلال

، لخفادي الخؼس ًجب هصع ملبع : 10شيل -  ٌغير الؼفل مصباح غسفخه دون فصل ألاباحىز غً الدازة الىهسبائيت بالنٌز

. ألاباحىز مً مأخر الخياز ثم حغيير املصباح

. (الحم في الحياة)ًىصح باطخػماٌ مأخر الخياز ذي غؼاء وكائي لىكاًت ألاػفاٌ مً أخؼاز الخياز الىهسبائي - 

.   ج– أ – د –ب : جسجيب السطىم- 

 سحخالص 

: بمظاغدة ألاطخاذ ٌظخخلص الخالمير ما ًلي

. ًمىً أن ٌشيل الخياز الىهسبائي خؼسا غلى ألاشخاص و املمخلياث- 

. ملع طلً الؼىز و ألازض مػا- ملع طلً الؼىز و الظلً املداًد مػا : - ًددث الصػم الىهسبائي غىد- 

.  لخفادي الخػسض للصػم الىهسبائي غىد ئصالح أي غؼب في الدازة الىهسبائيت، ًجب كؼؼ الخياز غنها بىاطؼت الفاصل- 

 خحبار 

 لحعلمات 

: ًخػسض شخص للصػم الىهسبائي ئذا : الخخباز حػلماث الخالمير ًجيبىن غً الظإالين هما ًلي 

.  مظً بظلً الؼىز و الظلً ألازض ي مػا–مظً بظلً الؼىز و الظلً املداًد مػا - 

ت في ثلبي مأخر : مً بين الاخخياػاث التي ًجب اجخاذها لخجىب خؼس الخياز الىهسبائي املنزلي  غدم ئدخاٌ أحظام فلٍص

 – غدم اطخػماٌ ألاحهصة الىهسبائيت أثىاء الاطخدمام –غدم جسهيب غدة أحهصة ههسبائيت في هفع مأخر الخياز - الخياز

كبل ئصالح أي غؼب في الدازة  -  نغدم زبؽ أي حهاش بمأخر الخياز غىدما جيىن اللدمان خافيخان و اليدان مبللتي

 كبل ئصالح أي حهاش ههسبائي ًجب فصله غً الدازة –. الىهسبائيت باملنٌز ًجب كؼؼ الخياز غً الدازة بىاطؼت الفاصل

. الىهسبائيت باملنٌز 

 ممازطت الخىفع الاصؼىاعي في –كؼؼ الخياز الىهسبائي دون ملظه : غىدما ًصاب شخص بالصػم الىهسبائي ًجب - 

. اهخظاز وصٌى إلاغاثت
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