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اآلِه  وعلى  والمر�شلين،  الأنبياِء  خاتِم  على  وال�شالُم  وال�شالُة  العالمين،  ربِّ  هلِل  الحمُد 
و�شحبِه اأجمعين وبعُد:

اإلى تحديِث العمليَِّة التربويَِّة  انطالًقا مْن روؤيِة جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني بِن الح�شيِن، 
وتطويِرها، والنهو�ِس بالإن�شاِن الأردنيِّ لمواكبِة التغيراِت المت�شارعِة في مختلِف المجالِت، 
التي  المهنيَِّة  التربيِة  كتِب  �شل�شلِة  �شمَن   ، الأ�شا�شيِّ التا�شِع  لل�شفِّ  المهنيَِّة  التربيِة  كتاُب  جاَء 
ِة، لتكوَن التربيُة اأداًة فاعلًة في  جرى اإعـداُدها وتطويُرها، وفـَق نتاجــاِت التعلُِّم العاّمِة والخا�شَّ
ياِت، عْن طريِق اإدارِة المعرفِة ونقِلها، والنفتاِح على  اإعداِد مجتمٍع قادٍر على مواجهِة التحدِّ
الثقافاِت الأخرى، والتاأثيِر الإيجابيِّ فيها؛ ليكوَن الأردنُّ م�شـدًرا للكفاءاِت المتمّيـزِة ويهدُف 

الكتاُب اإلى اأْن يمتلَك الطالُب المعرفَة َعـْن طريِق:
مَن  الطالَب  ُن  تمكِّ والتي  بها،  المرتبطِة  والمفاهيِم  والعمليَِّة  المعرفّيِة  المهاراِت  اكت�شاِب   -

رِة. التعامِل مَع متطلباِت الحياِة المتطوِّ
- اكت�شاِب المهاراِت الوظيفيَِّة التي ت�شاعُد الطالَب على فهِم ما يحيُط بِه مْن تقنيَّاِت الع�شِر، 

وكيفيَِّة التعامِل معها في الحياِة اليوميَِّة .
دٍة؛ لتمكينِهم  - توجيِه الطلبِة نحَو مهنِة الم�شتقبِل، وذلَك بتزويِدهم بخبراٍت مهنيٍَّة وعمليٍَّة متعدِّ
من الختياِر ال�شديِد لمهنِهْم، ومْن خالِل الإر�شاِد والتوجيِه المهنيِّ بدًءا مَن المرحلِة الأ�شا�شيَِّة.

اِت العمِل المهنيِّ والتكنولوجيا.  - تزويُد الطلبِة بالمهاراِت الالزمِة للتكيُِّف مَع م�شتجدَّ
بناِء  على  والتركيُز  الكتاِب،  هذا  تاأليِف  في  الطلبِة  بيَن  الفرديَِّة  الفروِق  مراعاُة  تمَّ  وقْد 
الأن�شطِة  مَن  العديِد  طرِح  في  ذلَك  ثَل  تمَّ وقْد  بها،  الطالِب  وتعريُف  ال�شحيحِة،  المفاهيِم 
محوُر  هَو  الطالُب  كاَن  ولّما  انتباَهه.  وتجلُب  الطالِب،  تفكيَر  تثيُر  التي  والأ�شئلِة  المتنّوعِة 
مَع  والتفاعِل  والحواِر،  التحليِل  اإلى  اإياُه  محّفزًة  الكتاِب  لغُة  جاءْت  فَقْد  التعليمّيِة،  العمليَِّة 

الماّدِة، واحتراِم العمِل اليدويِّ وتقديِره.

بسِم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم

َمُة المقدِّ



عًة على �شتِة  وُن الكتاُب مْن جزاأين، وقْد ا�شتمَل على اإحدى ع�شرَة َوْحدًة درا�شّيًة موزَّ يتكَّ
عٌة تحاكي الواقَع اليوميَّ لحياِة الطالِب. محاوَر رئي�شٍة، مو�شوعاُتها متنوِّ

ُم هذا الكتاَب لأبنائنا الطلبِة، فاإنَّنا ناأمُل اأْن يحّقَق الأهداَف المرجّوَة. ونحُن اإْذ نقدِّ
واأْن يفيَد الطلبُة في حياِتهم العلمّيِة والعملّيِة.

واهللُ مْن وراِء الق�شِد
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اإلسعافاُت األّولّيُة

الَوْحَدُة اأُلولى

• ما اأهميُّة الإ�شعاِف الأّوليِّ في حياِتنا؟	
• ؟	 ما اأهميُّة اكت�شاِب مهاراِت الإ�شعاِف الأّوليِّ
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اأو  �شيَب بحادٍث طارىٍء  اأُ ُم ل�شخ�ٍس  ُيق�شُد بالإ�شعافاِت الأوليَِّة مجموعُة الأعماِل التي ُتقدَّ
ِباختالطاٍت مفاجئٍة لمر�ٍس قديٍم فوَر وقوِع الحادِث، اإلى حيِن و�شوِل اأوتوافِر الم�شاعدِة الطبّيِة 
�شِة، الأمُر الذي يحدُّ مَن الم�شاعفاِت ال�شلبّيِة الناتجِة عِن الإ�شابِة، وقْد يعمُل على اإنقاِذ  المتخ�شِّ

حياِة الُم�شاِب.
الإ�شعافاِت  خدماِت  ُتقّدُم  التي  الوطنّيِة  بموؤ�ش�شاِتنا  نفخُر  الها�شمّيِة  الأردنّيِة  المملكِة  وفي 
، وكذلَك تعمُل  الأولّيِة، عْن َطريِق اأ�شخا�ٍس مدّربيَن كالدفاِع المدنّي، والهالِل الأحمِر الأردنيِّ
على  قادريَن  يكونوا  ، كي  الأوليِّ الإ�شعاِف  على  المجتمِع  اأفراِد  تدريِب  على  الموؤ�ش�شاُت  هذه 

تقديِم الم�شاعدِة عنَد الحاجِة.
�شتتعرُف في هذِه الَوحدِة مفهوَم كلٍّ مَن الجرِح، والنزِف الب�شيِط، والحروِق، ومعرفَة العالماِت، 

 . والأعرا�ِس الم�شاحبِة لها، والم�شبباِت، وطرائِق الإ�شعاِف الأوليِّ

يتوقُع منَك بعَد درا�شِة هذه الوحدِة اأْن:
تتعّرَف مفهوَم الجرِح، والنزِف الب�شيِط. �
تتعّرَف اأ�شباَب الجرِح والنزِف الب�شيِط. �
تمّيَز عالماِت الجرِح والنزِف الب�شيِط، واأعرا�َس كلٍّ منهما. �
ا م�شاًبا بجروٍح اأو نزٍف ب�شيٍط. � ت�شعَف �شخ�شً
تذكَر اأهمّيَة التطعيِم �شَد الُكزاِز عنَد الإ�شابِة بجروٍح باأداٍة حاّدٍة. �
تتعّرَف مفهوَم الحروِق واأ�شباَبها. �
تتعّرَف درجاِت الحروِق. �
ت�شاعَد في اإ�شعاِف الحروِق َح�شَب درجِتها. �
تقّدَر الحتياطاِت الواجبَة لتجنُِّب حدوِث الحرائِق. �
� . تطَبَق متطلبات ال�شحة  وال�شالمِة العاّمِة عنَد اإجراِء الإ�شعاِف الأوليِّ
َر اأهمّيَة الإ�شعاِف الأوليِّ في حياِتنا. � تقدِّ
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ب�شيطٌة،  اإ�شاباٌت  ينتُج عنها  اإلى حوادَث مختلفٍة،  اأحياًنا  اليومّيِة  الإن�شاُن في حياتِه  يتعّر�ُس 
ال�شناعّيِة،  الحاّدِة، والآلِت  الأدواِت  ا�شتعماِل  �شوِء  ينتُج عْن  الذي  بليغٌة، كالجرِح والنزِف  اأو 
لهذِه  الأولّيِة  الإ�شعافاِت  تقديُم  لذا يجُب  العمِل، وغيُرها؛  الطرِق، واإ�شاباُت  وكذلَك حوادُث 

الإ�شاباِت، للحفاِظ على �شالمِة ال�شخ�ِس الُم�شاِب، وتقليِل حدوِث الم�شاعفاِت.

يمكُن تو�شيُح مفهوِم الجرِح، واأق�شاِمه، و اأ�شباِبه، على النحِو الآتي:
1- مفهوُم الجرِح 

تعّر�ِس  نتيجَة  الع�شالِت  ُق  اأوتمزُّ الّدموّيِة،  الأغ�شيِة  ُق  اأوت�شقُّ الجلِد،  في  َقْطٌع  هو  الجرُح: 
في  وموقِعه  وعمقِه،  م�شاحِته،  على  بناًء  الجرِح  خطورُة  وُتقّدُر   ، خارجيٍّ لموؤثٍِّر  الُم�شاِب 

الج�شِم ، ودرجِة تلّوثِه، وعمِر الم�شاِب.

2- اأنواُع الجروُح
- ُت�شّنُف الجروُح اإلى نوعيِن رئي�شيِن هما:

اأ   - الجرُح المغلُق: هَو الذي ل يوجُد فيه قطٌع خارجيٌّ 
الر�شو�ِس،  مثُل  الّدُم  فيِه  ينزُف  ول  الجلِد،  في 

والكدماِت، كما هَو ُمبّيٌن في ال�شكِل )1-1(. 

ب- الجرُح المفتوُح: هو الذي يحدُث فيه قطٌع خارجيٌّ 
وي�شاحُبه  الدموّيِة،  الأوعيِة  اأو  الأن�شجِة  اأو  للجلِد 
الناتِج عِن الآلِت الحاّدِة  ِمثُل الجرِح  للّدِم،  نزٌف 

كما هَو ُمبّيٌن في ال�شكِل )2-1(.

ال�ّشكُل )1-1(: الجرُح المغلُق.

ال�ّشكُل )1-2(: جرٌح مفتوٌح.

الجرُحاأّول

الجرُح والنزُف الب�شيُطالّدر�ُص الأّوُل
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النتاُج التعّلميُّ
ا ُم�شاًبا بجرٍح خارجيٍّ ب�شيٍط. � ي�شعُف �شخ�شً

المعلوماُت النظريُّة
الجرُح هو قطٌع �شطحيٌّ اأو عميٌق في الجلِد، وقْد يكوُن الجرُح خطيٌر اإذا اأَ�شاَب وعاًء دمويًا اأو 
ع�شلًة متحّركًة، فالّدرايُة في اإ�شعاِف الجرِح مْن �شاأِنه اأْن يحدَّ مَن الم�شاعفاِت الناتجِة عْنُه ويعمَل 

على تاأميِن حياِة الم�شاِب. 

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الاّلزمُة
• ازاٌت طبّيٌة )اإْن اأمكَن(، �شّمادٌة معّقمٌة، ماٌء و�شابوٌن.	 ماّدٌة مّطهرٌة، فوطٌة مَن القما�ِس، قفَّ

اإ�شعاُف �شخ�ٍص م�شاٍب بجرٍح خارجيٍّ ب�شيٍطالتّمريُن: )1-1(

النشاُط )1-1(: أسباُب الجرِح

اأ�شباُب الجرِح كثيرٌة، وتختلُف درجُتها ِباختالِف �شّدِة احتكاِك الجلِد مَع ال�شطوِح ال�شلبِة، 
اكتْب اأَربعَة اأ�شباٍب للجرِح يمكُن حدوُثها، ثمَّ ناق�ْشها مَع زمالئَك، باإ�شراِف معّلِمَك.

3- عالماُت واأعرا�ُص الجرِح
ها ما ياأتي: ُي�شاحُب الجرَح عالماٌت واأعرا�ٌس، اأهمُّ

اأ   - ال�شعوُر بالألِم في الجزِء الُم�شاِب وما حوَله.
ب- نزُف الّدِم مْن مكاِن الجرِح.

جـ- تهيٌج واحمراٌر في منطقِة الإ�شابِة. 
د  - حدوُث حّكٍة حوَل المنطقِة الُم�شابِة.

هـ - التوّرُم في منطقِة الإ�شابِة، وتختلُف درجُته مَع اختالِف �شّدِة الإ�شابِة.
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ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2

3

4

5

6

العاّمِة،  وال�شالمِة  ال�شّحِة  متطلباِت  راِع 
ولب�ِس  وال�شابوِن،  بالماِء  اليدين  كغ�شِل 
القفازاِت الطبّيِة، قبَل البدِء بعمليِة الإ�شعاِف 

، انظْر اإلى ال�شكِل )3-1(. الأوليِّ
جّهِز الموادَّ والأدواِت الالزمَة للعمِل.

ــِف الجــرَح والمنطقــَة المحيطــَة به  نظِّ
بقطعِة قما�ٍس مبّللٍة بالماِء، مَن الداخِل اإلى 
الخــارِج، ول تفرْك الجــرَح. وا�شتخدْم 
الملقَط الطبيَّ ل�شحِب ال�شظايا والأج�شاِم 
الحاّدِة مَن الجرِح اإذا كانْت �شطحيًة، اأّما 
اإذا كانــْت عميقًة فــال تحــاوْل �شحَبها، 
لتفادي تلِف الأوعيِة الدمويَِّة وال�شعيراِت 

الدمويَِّة.
اغ�شِل الجرَح بالماِء الجاِري ثمَّ جفْفه.

بالماّدِة  بالجرِح  الم�شابَة  المنطقَة  طّهِر 
الُمّطهرِة، دوَن الم�شا�ِس بالجرِح مبا�شرًة، 

كما في ال�شكِل )4-1(.

الإ�شابِة،  مكاِن  في  نزٌف  هناَك  كاَن  اإذا 
ا�شغْط على مكاِن النزِف لإيقاِفه. انظــْر

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

ال�ّشكُل )3-1(

ال�ّشكُل )4-1(
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7

8

9

10

ذَر ال�شغُط على  اإلــى ال�شــكِل )1-5(. واإذا تعَّ
الجــرِح مبا�شــرًة لوجوِد �شظّيــٍة اأو ج�شٍم حادٍّ 
داخــَل الجرِح، ا�شغــْط على الوعــاِء الدمويِّ 

الذي يغّذي تلَك المنطقَة. 
غطِّ  الجرَح ب�شمادٍة اأو قطعِة قما�ٍس، ثمَّ اربْطها 
برب��اٍط على اأْن ال يكوَن �ضاغًطا،  مراعًيا الدّقَة 

في العمِل. انظْر اإلى ال�شكِل )6-1(.
انقِل الم�شاَب اإلى اأقــرِب م�شت�شفى، اأو مركٍز 

، اإذا ا�شتدعى الأمُر. �شحيٍّ
نّظِف الأدواِت التي ا�شتخدْمَتها،  واأعْدها اإلى 

�ِس، واترْك مكاَنَك نظيًفا. مكاِنها المخ�شّ
انزِع القفازاِت، واغ�شْل يديَك بالماِء وال�شابوِن 
جّيًدا، وعقمُهما، بعَد النتهاِء مَن العمِل، دوَن 

الإ�شراِف في الماِء.

ال�ّشكُل )5-1(

ال�ّشكُل )6-1(

تمريٌن عمليٌّ
- قْم باإ�ضعاِف جرٍح خارجيٍّ ب�ضيٍط، با�ضتخداِم ا�ضتراتيجّيِة التعلُّم عْن طريِق الن�ضاِط )كتقديِم 
عرو�ٍس �شفويٍَّة(، كما تعلْمَت في التمريِن ال�ّشابِق باإ�شراِف معّلِمَك، داخَل م�شغِل التربيِة 

المهنّيِة.

ْر فكِّ

( على الجرِح مبا�شرًة؟ مٍة مثِل: )اليوِد و الكحوِل الطبيِّ   لماذا ل ُين�شُح بو�شِع ماّدٍة معقِّ

ثبْته في مكاِنه  بْل  باإخراجِه،  اأيُّ �شيٍء عالٍق بمنطقِة الجرِح، ل تقْم  اإذا كاَن هناَك  تنبيٌه:  

با�شتخداِم �شمادٍة معّقمٍة، واأوقِف الّنزَف وانتظْر و�شوَل الم�شاعدِة الطبّيِة.
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النزُف الب�شيُطثانيًا

وال�شرايين،  الأوردِة،  عبَر  الّدِم  مْن خالِل جرياِن  الإن�شاِن  الدمويُّة في ج�شِم  الدورُة  تكتمُل 
وال�شعيراِت الدموّيِة، فاإذا تعّر�َس الإن�شاُن لحادٍث ما، اأّدى اإلى اإحداِث جرٍح، ونزِف الّدِم، وهذا 

َل ال�شريَع لمعالجِة هذا النزِف، ووقفِه؛ لإنقاِذ حياِة الُم�شاِب. ي�شتدعي التدخَّ
1- مفهوُم النزِف

هو خروُج اأو تدّفُق الّدِم مْن خالل الأوردِة،       
في  كما  الدموّيــِة  ال�شعيراِت  اأو  اأوال�شراييِن، 

ال�شكِل )7-1(.
2- اأنواُع النزِف الدمويِّ

ينق�شُم النزُف الدمويُّ ح�شَب الوعاِء الدمويِّ 
اإلى الأنواِع الآتيِة: 

اأ   - نزُف ال�شعيراِت الدموّيِة: في هذا النوِع 
ببطٍء،  ال�شعريِّة  الأوعيِة  عبَر  الّدُم  ينزُف 

ويكوُن على �شكِل بقِع دٍم غيِر غزيرٍة.
النوِع  هذا  في  الّدُم  ينزُف  الدموّيِة:  الأوردِة  نزُف  ب- 
ب�شّدٍة  يتدفُق  ول  داكًنا  لوُنه  ويكوُن  الأوردِة،  عبَر 
�شكِل  على  ويكوُن  تدفَقه،  النب�ُس  ي�شاحُب  ول 

ِتدفٍق ثابٍت، ولي�َس على �شكِل تدفقاٍت نب�شيٍة.
جـ- نزُف ال�شراييِن: ينزُف الّدُم في هذا النوِع على �شكِل 

دفعاٍت متقّطعٍة، ويكوُن لوُنه اأحمُر قاني.

معلومٌة

النزُف ال�شريانيُّ الأكثُر  يعدُّ 
النزِف،  اأنواِع  مْن  خطورًة 
يليه نزُف الأوردِة، اأّما الأقُل 
خطورًة هَو نزُف ال�شعيراِت 

الدموّيِة.

�شريانيٌّ

�شعريٌّ

وريديٌّ
ال�ّشكُل )1-7(: اأنواُع النزِف. 

النشاُط )1-2(: خطورُة النزِف وأعراُضه

 ، ابحْث با�شتخداِم م�شادِر المعرفِة المتاحةِ  لديَك، عْن مفهوِم النزِف الداخليِّ والنزِف الخارجيِّ
ا تقديميًّا، بما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك باإ�شرِف معلِمَك. وقّدْم عر�شً
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3- اأ�شباُب النزِف
هناَك عدُة اأ�شباٍب للنزِف ومنها:

اأ   - اأ�شباٌب مر�شّيٌة، كالنق�ِس في اأحِد عوامِل تجّلِط الّدِم.  
ب- الجرُح باأنواِعِه: ال�شطحيِّ والعميِق.

جـ- النزُف اأحياًنا في اأثناِء وبعَد العملياِت الجراحّيِة.
د  - م�شاعفاُت الحمِل والولدِة.

حوادِث  مثُل  الإن�شاُن  لها  يتعر�ُس  التي  الحوادُث   - هـ 
ال�ضيِر، وال�ضقوِط في اأثناِء اللعِب.

معلومٌة

مَن العوامِل التي ت�شاعُد في 
تجّلِط الّدِم لوقــِف النزِف، 
ال�شفائــُح الدمويّــُة؛ لأنَّهــا 
تقــوُم بعمــِل خثــرٍة وهــَي 
)طبقــٌة جاّفٌة ت�شدُّ الجرَح(، 

فيتوقُف النزُف.

النشاُط )1-3(: أسباُب النزِف البسيِط

ابحْث بالرجوِع اإلى م�شادِر المعرفِة المتاحِة لديَك عْن اأ�شباٍب اأخرى للنزِف الب�شيِط، واأعدَّ 
ة على زمالئَك، باإ�شراِف معّلِمَك. تقريًرا عنُه، واعر�شْ

4- عالماُت و اأعرا�ُص  النزِف الب�شيِط
مَن العالماِت والأعرا�ِس التي ت�شاحُب النزَف الب�شيَط ما ياأتي:

اأ   - ال�شعوُر بالألِم.
ب- نــزُف الــّدِم اأو َتدفُقه مْن خــالِل ال�شعيراِت الدمويّــِة، اأو ال�شراييِن الدمويّــِة، اأو الأوردِة 

الدموّيِة.
جـ- احمراٌر في منطقِة الإ�شابِة.

داُع. د  - ال�شُّ
هـ - التوّرُم وتختلُف درجُته مَع اختالِف �شّدِة الإ�شابِة.
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النتاُج التعّلميُّ
ا ُم�شاًبا بنزٍف ب�شيٍط. � ي�شعُف �شخ�شً

المعلوماُت النظريُّة
ه لحادٍث ما، اأو�ضقوٍط، فيجُب اإجراُء  يعدُّ النزُف مَن الحاالِت التي ت�ضيُب ال�ضخ�َص في اأثناِء تعّر�ضِ
الإ�شعاِف الأوليِّ فوًرا لوقِف النزِف، والحدِّ مَن ال�شرِر، والم�شاعفاِت التي قْد تحدُث اإلى حيِن 

�شِة.  توافِر الم�شاعدِة الطبّيِة المتخ�شّ

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الاّلزمُة
• مٌة، رباُط �ضا�ٍص، ماٌء 	 مٌة، قفازاٌت طبّيٌة )اإْن اأمكَن(، �ضماّدٌة معقَّ رٌة، قطُع �ضا�ٍص معقَّ مادٌة مطهِّ

و�شابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

اإ�شعاُف �شخ�ٍص ُم�شاٍب بنزٍف ب�شيٍطالتّمريُن: )2-1(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2
3
4

5

راِع متطلباِت ال�شحــِة وال�شالمِة العاّمِة، 
كغ�شــِل اليديِن بالمــاِء وال�شابوِن، ولب�ِس 
البــدِء بعملَيــِة  القفــازاِت الطبّيــِة، قبــَل 

. الإ�شعاِف الأوليِّ
جهِز الموادَّ والأدواِت الالزمَة للعمِل.

قْم بتهدئِة الُم�شاِب قدَر الإمكاِن.
في  كما  ال�شتلقاِء،  على  الم�شاَب  �شاَعْد 

ال�شكِل )8-1(.
اك�شْف مكاَن الجرِح باإزالِة المالب�ِس عنُه.

ال�ّشكُل )8-1(
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6

 7

8

9

10

11

12

13

مٍة ونظيفٍة، كما في  غطِّ الجرَح بقطعِة قما�ٍس معقَّ
ال�شكِل )9-1(.

 )10( مدَة  النزِف،  مكاِن  على  مبا�شرًة  ا�شغْط 
ال�شغَط على  زِد  النزُف،  يتوقِف  لْم  واإذا  دقائَق، 
دوَن  اأخرى،  دقائَق   )10( مدَة  اأكبَر  م�شاحٍة 

ها بقوٍة، كما في ال�شكِل )10-1(. �شدِّ
ارفِع الطرَف الُم�شاَب فوَق م�شتوى القلِب، اإذا 
لتخفيِف �شغِط  الأطراِف؛  اأحِد  النزُف في  كاَن 

الدِم مّما يبطُئ مَن النزيِف.
اإذا كاَن في حـالـِة �شدمٍة؛  الُم�شاِب  بتغطيِة  قـْم 

لتدفئِته.
اربْط مكاَن الن��زِف برباٍط مَن ال�ضا���صِ المعّقِم، 
بعَد اأْن يتوقَف النزُف كما في ال�شكِل )11-1(.

مركٍز  اأو  م�شت�شفى،  اأقرِب  اإلى  الم�شاَب  انقِل 
، اإذا ا�شتدعى الأمُر. �شحيٍّ

اإلى  واأعْدها  ا�شتخدمَتها،  التي  الأدواِت  نّظِف 
�ِس، واترْك مكاَنَك نظيًفا. مكاِنها المخ�شّ

اغ�شْل يديَك جّيًدا بالماِء وال�شابوِن، بعَد النتهاِء 
مَن العمِل، دوَن الإ�شراِف في الماِء.

ال�ّشكُل )9-1(

ال�ّشكُل )10-1(

ال�ّشكُل )11-1(

تمريٌن عمليٌّ
- قْم باإ�شعاِف نزٍف ب�شيٍط كما تعلْمَت في التمريِن ال�شابِق، با�شتخداِم ا�شتراتيجّيِة تمثيِل الأدواِر، 

باإ�شراِف معّلمَك، داخَل م�شغِل التربيِة المهنّيِة.
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اأهميُة التطعيِم �شدَّ الُكزاِز عنَد الإ�شابِة بجروٍح باأداواٍت ملّوثٍةثالثًا

ي في الحالِت  ُي�شّنُف مر�ُس الُكزاِز )التيتانو�س( مَن الأمرا�ِس البكتيريَِّة الخطيرِة، التي توؤدِّ
التربِة، والغباِر، وفي َروِث  الم�شببُة للكزاِز في  البكتيريا  اإذ توجُد  الوفاِة.  اإلى  المتقدّمِة للمر�ِس 
الحيواناِت، وغيِرها، وعندما تكوُن الإ�شابُة باأداٍة ملوثٍة بهذِه البكتيريا، كم�شماٍر �شدى، وجَب 

عليَك اأخُذ مطعوِم الُكزاِز، اأو اأخُذه م�شبًقا.
ه مْن عدوى الُكزاِز عْن طريِق:  ي�شتطيُع الإن�شاُن وقايَة َنف�شِ

1- معالجِة الجـروِح وتعقيِمها.
مٍة كلَّ ع�شِر �شنواٍت. 2- اأخِذ مطعوِم الُكزاِز، يحتاُج الأ�شخا�ُس البالغون اإلى اأخِذ حقنٍة مدعِّ

النشاُط )1-4(: مرُض الُكزاِز

�شمْم ن�شرًة طبّيًة، بال�شتعانِة ببرمجّياِت الحا�شوِب مثِل معالِج الن�شو�ِس، اأوالعرو�ِس التقديمّيِة 
ه، والوقايَة منــُه، مدّعًما ذلَك بال�شوِر،  ُتبيــُن فيها مـفهــوَم مــر�ِس الُكزاِز، واأ�شباَبــه، واأعرا�شَ
، اأو اليــوِم  ـهــا في المعِر�ِس المهنيِّ هــا على زمالئَك، باإ�شراِف معّلِمَك، بهدِف عر�شِ واعر�شْ

الطبيِّ في مدر�شِتَك.

ِء
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ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

1- ما المق�شوُد بالم�شطلحاِت الآتيِة:
اأ   - الجرُح
ب- النزُف

2- عّدْد ثالثًة مْن اأ�شباِب حدوِث النزِف.
3- علْل كاًل مّما يلي:

اأ   - ُين�شح عدُم مالم�شِة دِم الُم�شاِب بنزٍف.
ب- اإعطاُء مطعوِم الُكزاِز ل�شخ�ٍس دخَل في قدِمه م�شماٌر ملّوٌث.

4- عّدْد ثالًثا مْن حالِت الجرِح التي ت�شتدعي تدخاًل طبيًّا.
،  ولماذا؟ 5- اأيُّهما اأ�شدُّ خطورًة النزُف الداخليُّ اأم الخارجيُّ

�شّبَب جرًحا في  مّما  اأحُدهم  �شقَط  برحلٍة مدر�شّيٍة،  التا�شِع  ال�شفِّ  قياِم طلبِة  اأثناِء  في   -6
ركبتِه، واأّدى اإلى خروِج الّدِم منها، في �شوِء ما تعلَّمَت في هذا الدر�ِس، ما الجراءاُت 

التي تتبُعها في اإ�شعاِفه.
ا ت�شبَب في خروِج  7- اأ�شيبْت اأمُل بجرٍح ب�شيٍط في يِدها في اأثناِء تقطيِع الخ�شراواِت، ممَّ
ِم مْن يِدها، فاأ�شرعْت اأخُتها حناٌن بو�شِع اليوِد مبا�شرًة على الجرِح. في �شوِء الحالِة  الدَّ

ال�شابقِة، اأجْب عّما ياأتي:
اأ   - ما الت�شرُف الأوليُّ في اإ�شعاِف هذا النوِع مَن الجروِح؟

ُف حناٍن كاَن �شحيًحا، ولماذا؟ ب- هْل ت�شرُّ
جـ- هْل يتطلُب هذا النوُع مَن الجرِح اأخَذ مطعوِم الُكزاِز، لماذا ؟
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الخاطى  ال�شتخداِم  عِن  الناتجِة  كالحروِق  �شيوًعا،  الحوادِث  اأكثِر  مْن  للحرِق  �َس  التعرُّ اإنَّ 
ال�شاخنِة  ال�شوائِل  ان�شكاِب  اأو  ا�شتعماِلها،  في  والحذِر  الحيطِة  تدابيِر  مراعاِة  وعدِم  للمدافى، 
اِي والقهوِة، على الج�شِم، وقْد يكوُن الأطفاُل الأكثَر عر�شًة للحروِق؛ لقياِمهم بمالم�شِة  كال�شَّ
ا الحروُق  م�شادِر الحرارِة مَن الأفراِن، اأو المدافى، ويمكُن للم�شعِف معالجُة الحروِق ال�شغيرِة، اأمَّ

دًة لحياِة الم�شاِب، وهَي بحاجٍة اإلى م�شاعدٍة طبيٍَّة فوريٍَّة. الكبيرُة فقْد تكوُن مهدِّ

ه لموادَّ ذاِت درجاِت حرارٍة مرتفعٍة  �شِ هو اإ�شابُة الجلِد، اأوالأَن�شجِة بتلٍف، اأو �شرٍر نتيجَة تعرُّ
ا، اأو موادَّ كيماويٍَّة كاويٍة، �شواًء اأكانْت �شائلًة، اأْم �شلبًة، اأم غازيًَّة، اأم �شعاعيًَّة. جدًّ

ٍة. ُد اأ�شباُب الحروِق، وباختالِف هذِه الأ�شباِب، فاإنَّ الحروَق تحتاُج اإلى عنايٍة خا�شَّ تتعدَّ

�َس لها الج�شُم، واأمثلًة عليها. ويبيُِّن ال�شكُل )1-12(: بع�َس م�شبِّباِت الحروِق اإذا تعرَّ

مفهوُم الحروِقاأّول

الحروُقالّدر�ُص الثّاني

م�شبباُت الحروِقثانيًا

النشاُط )1-5(: أسباُب وعالماُت الحروِق

وما  م�شبِّباِتها،  مبيًِّنا  لحروٍق،  معارِفك  اأحِد  �ِس  تعرُّ اأو  َك،  �شِ تعرُّ عْن  زمالئَك  اإلى  ْث  تحدَّ
�شاحَبها مْن عالماٍت واأعرا�ٍس، وكيَف َتمَّ التعامُل مَعها.

ِء

ِء
ِء
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�َس لها الج�شُم. ال�ّشكُل )1-12(: م�شبِّباُت الحروِق اإذا تعرَّ

درجاُت الحروِقثالثًا

ُف على الموادِّ الكيماويَِّة النشاُطُ )1-6(: التعرُّ

ِف على بع�ِس الموادِّ  بالتن�شيــِق مــَع معلِِّمَك، ا�شتاأذْن معلَِّم العلــوِم لزيارِة مختبِر العلوِم؛ للتعــرُّ
زِة، وطريقــِة حفِظها، والطريقِة الآمنِة ل�شتعماِلها،  الكيماويَّــِة كالقلوياِت، والأحما�ِس المركَّ
قِة عليهــا، واكتْب تقريًرا عنهــا، وناق�ْشه اأماَم زمالئــَك، باإ�شراِف  وقــراءِة المعلومــاِت المل�شَ

معلِِّمَك.

ُم الحروُق اإلى ثالِث درجاٍت، ح�شَب تاأثيِرَها على طبقاِت الجلِد، وكلَّما زاَد عمُقها،  ُتق�شَّ
كانْت اأ�شدَّ خطورًة. وهي مرتَّبٌة كالآتي:

1- الحروُق الب�شيطُة )مَن الدرجِة الأولى(
الب�شرِة، وت�شبُِّب  الجلِد، و�شخونِة  ل�شطِح  الب�شرِة وتتميَُّز بوجوِد احمراٍر  فيها طبقُة  ت�شاُب 

حرارٍة جافٍة 
)التعر�ِص المبا�شِر 

لغاِز الطبِخ(

بع�ِص الموادِّ 
الكيماويِة )الأحما�ِص 
زِة( والقلوياِت المركَّ

الإ�شعاِع
)التعر�ِص المبا�شِر 
لأ�شعِة ال�شم�ِص اأو 

اأ�شعٍة �شارٍة(

ال�شوائِل ال�شاخنِة 
، اأو  )ماٍء مغليٍّ

�شاٍي، اأو قهوٍة، اأو 
زيٍت وغيِرها(

الكهرباِء 
)التعر�ِص لل�شدمِة 

الكهربائيِة( م�شبباُت الحروِق 
اإذا تعر�َص لها

الج�شُم
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األٍم مبرٍح، مَع احتماِل انتفاٍخ ب�شيٍط في المنطقِة  �ًشا ب�شيًطا في المنطقِة الم�شابِة دوَن  تح�شُّ
الم�شابِة في طبقِة الب�شرِة.  

طُة )مَن الدرجِة الثانيِة( 2- الحروُق المتو�شِّ
ِح الب�شرِة مَع وجوِد الألِم ال�شديِد،  ُت�شاُب فيها طبقُة الب�شرِة مَع الأدمِة، وتتميَُّز باحتماليَِّة تقرُّ

والنتفاِخ، وتُكّوِن الأكيا�ِس الزلليَِّة. 
3- الحروُق الخطيرُة )مَن الدرجِة الثالثِة(

ًة، وبي�شاَء  ُم المنطقُة المحترقُة، اأو تبدو جافَّ ُت�شاُب فيها جميُع طبقاِت الجلِد، واأحياًنا تتفحَّ
كال�شمِع، وهذِه اأخطُر درجاِت الحروِق؛ لأنَّها ت�شبُِّب اللتهاَب، وفقداَن كميَّاٍت كبيرٍة مْن 

�شوائِل الج�شِم، كما اأّنها قْد توؤدي اإلى ال�شدمِة والوفاِة. 

النشاُطُ )1-7(: خطُر اإلصابِة بالحروِق

قْم مَع زمالئَك في المجموعِة ال�شفيَِّة بتحديِد خطِر الإ�شابِة بالحروِق في المدر�شِة، والمنزِل، 
والعمِل، واكتْبها على ورِق كرتوٍن، وعلِّْقها في م�شغِل التربيِة الِمْهنّيِة، باإ�شراِف معلِِّمَك.

اأهميَُّة اإ�شعاِف الحروِقرابًعا

تختلُف الإجراءاُت والتدابيُر في معالجِة الحروِق بح�شِب درجِتها ون�شبِة الم�شاحِة الم�شابِة، 
ِة الحرِق للم�شاِب، وتكمُن اأهميَُّة  ومكاِن الحرِق مَن الج�شِم، لذا علينا تقديُر وتقييُم درجِة وحدَّ
الإ�شعاِف الأوليَّ للحروِق، في اإنقاِذ حياِة الم�شاِب، والتقليِل مَن الم�شاعفاِت الناجمِة عْن الحروِق، 

هاٍت َقْد ت�شيُب الجلَد. مْن التهاباٍت، اأو ت�شوُّ

ُح فيها درجاِت الحروِق والمقارنَة  َبادْر اأنَت وفريُق مجموعِتَك باإعداِد مطويٍة اأو ن�شرٍة تو�شّ
بيَنها، ثمَّ قّدْم هذِه المطويَة اإلى زمالِئَك في المدر�شِة، باإ�شراِف معلِمَك.

استخداُم التقنيات الحديثةمهارات الريادة
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النتاُج التعّلميُّ
ا م�شاًبا بحروٍق ب�شيطٍة با�شتخداِم ا�شتراتيجيَِّة تمثيِل الأدواِر. � ُي�شِعُف �شخ�شً

المعلوماُت النظريُّة
تعدُّ المعالجُة الفوريَُّة ل�شخ�ٍس م�شاٍب بحروٍق، مفيدًة في تخفيِف الآثاِر الناتجِة مَن الحروِق، 
الإ�شعاِف  لتقديِم  الإ�شابِة؛  ومكاِن  الم�شاِب،  وعمِر  وم�شبِّبِه،  الحرِق  درجِة  تحديِد  مْن  ولبدَّ 

الأوليِّ المنا�شِب. 

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الاّلزمُة
• ماٌء، 	 اأمكَن(،  )اإْن  طبّيٌة  ازاٌت  قفَّ طبٌِّي،  ملقٌط  حيوٌي(،  )م�شاٌد  مرهٌم  ٌم،  معقَّ اٌد  �شمَّ �شا�ٌس، 

�شابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

اإ�شعاُف الحروِق الب�شيطِة )حروُق الدرَجِة الأولى(التّمريُن: )3-1(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2

3
4

راِع متطلباِت ال�شحــِة وال�شالمِة العاّمِة، 
كغ�شــِل اليديِن بالمــاِء وال�شابوِن، ولب�ِس 
البــدِء بعملَيــِة  القفــازاِت الطبّيــِة، قبــَل 

. الإ�شعاِف الأوليِّ
جهِز الموادَّ والأدواِت الالزمَة للعمِل.

ْق مْن �شالمِة مكاِن حدوِث الإ�شابِة. تحقَّ
ِة الحروِق،  قيِّْم حالَة الم�شاِب بالن�شبِة ل�شدَّ

وقْم بتهدئتِه.
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6

7

8

9

10

11
12

13

ِد المنطقــَة الم�شابَة بالحرِق، بمــاٍء نظيٍف  بــرِّ
ِة )15-20( دقيقــًة، اإذا كاَن الحرُق مَن  لمــدَّ
الدرجــِة الأولى والثانيــِة، كمـا فــي ال�شكــِل 

.)13-1(
اأو  اأومجـوهــــراٍت،  مـــالب�ــسَ  اأيَّ  اخـلـــْع 
اك�ش�شــواراٍت، عــِن الم�شــاِب، اإذا لــْم تكْن 
ملت�شقًة بالب�شــرِة، اإذا كاَن الحرُق مَن الدرجِة 

الثالثِة.
يخفَّ  حتى  الم�شابِة  المنطقِة  تبريَد  وا�شْل 

الألُم عنَد الم�شاِب.
با�شتخداِم  بالحروِق  الخا�سَّ  المرهُم  �شِع 
ال�شكِل  في  كما   ، طبيٍّ و�شا�ٍس   ، طبيٍّ ملقٍط 

.)14-1(
ونظيٍف،  ٍم  معقَّ اٍد  ب�شمَّ الحرِق  مكاَن  غطِّ 
ي�شبُِّب  ذلَك  لأنَّ  الُفقاعاِت؛  فتَح  وتجنَّْب 

اللتهاَب.
اطلْب الم�شاعدَة الطبيََّة اإذا لزَم الأمُر.

اإلى  ِف الأدواِت التي ا�شتخدْمَتها، واأعْدها  نظِّ
العمِل،  مَن  النتهاِء  بعَد  �ِس،  المخ�شَّ مكاِنها 

واترْك مكاَنَك نظيًفا.
اغ�شْل يديَك جيًِّدا بالماِء وال�شابوِن، بعَد النتهاِء 
، دوَن الإ�شراِف في الماِء. مَن الإ�شعاِف الأوليِّ

ال�ّشكُل )14-1(

تمريٌن عمليٌّ
- قْم باإ�شعاِف �شخ�ٍس اأ�شيَب بحروٍق ب�شيطٍة في يديه، با�شتخداِم ا�شتراتيجيَِّة تمثيِل الأدواِر، كما 

تعلَّْمَت في التمريِن ال�شابِق باإ�شراِف معلِِّمَك، داخَل م�شغِل التربيِة الِمْهنيَِّة.

ال�ّشكُل )13-1(



23

الحتياطاُت الواجبُة لتجنُِّب حدوِث الحرائِقخام�ًشا

وفيما يلي بع�ُس الحتياطاِت والتعليماِت الالزمِة لتجنُِّب وقوِع الحرائِق، والمحافظِة على 
حياِة الأفراِد:

ُد مْن �شالمِة تو�شيالِت الغاِز في المنزِل، مثُل الأفراِن، والمواقِد، وغيِرها. 1- التاأكُّ
اياِت حريٍق، في المنزِل، والمدر�شِة، ومكاِن العمِل، وال�شيَّارِة، وعمُل  ُد مْن وجوِد طفَّ 2- التاأكُّ

ُب على كيفيَِّة ا�شتعماِلها. �شيانٍة دوريٍَّة لها، والتدرُّ
3- �شرورُة وجوِد �شندوِق اإ�شعافاٍت اأوليٍَّة في المنزِل، والمدر�شِة.

4- اإبعاُد الموادِّ القابلِة لال�شتعاِل، مثُل الكحوِل، اأوالكاِز، وغيِرها، عْن م�شادِر اللهِب.
عاِت عْن متناوِل اأيدي الأطفاِل. 5- اإبعاُد اأعواِد الثقاِب، والولَّ
6- عدُم ا�شتخداِم المواقِد في تجفيِف المالب�ِس اأو لغلِي الماِء.

7- اإطفاُء المدفاأِة بطريقٍة �شحيحٍة، وعدُم تعبئِتها بالكاِز وهَي م�شتعلٌة.
8- عدُم تواجِد الأطفاِل في المطبِخ في اأثناِء القياِم با�شتخداِم غاِز الطبِخ.

9- عدُم ترِك المواقِد م�شتعلًة في اأثناِء النوِم.
ُد مْن �شالمِة تو�شيالِت الكهرباِء في المنازِل، والمدار�ِس، والم�شانِع. 10- التاأكُّ

ُف السليُم واآلمُن عنَد حدوِث الحريِق النشاُطُ )1-8(: التصرُّ

ِف ال�شليِم، والآمِن في حالِة  ابحْث با�شتخداِم م�شادِر المعرفِة المتاحِة لديَك عْن كيفيَِّة الت�شرُّ
َر اهللُ - وما هَي الإجراءاُت ال�شروريَُّة التي  حدوِث حريٍق في المنزِل، اأوفي المدر�شِة - ل قدَّ

تقوُم بها، وناق�ْس ذلَك اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معلِِّمَك.
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النشاُطُ )1-9(:  إعداد مجلة حائط عن الحروق وأخطارها

واأخطاَرها  واأنواَعها  الحروَق  فيها  ُتبّيُن  حائٍط  مجلِة  باإعداِد  مجموعِتَك  واأفراُد  اأَنَت  تعاوْن 
واإ�شعاَفها، وثّبْتها في مكاٍن بارٍز في المدر�شِة، باإ�شراِف معلِمك.

مهارات الريادة/ المبادرة

بادْر في اإ�شعاِف زميِلَك الم�شاِب بجرٍح اأْو نزٍف، مراعًيا متطلباِت ال�شّحِة وال�شالمِة العاّمِة 
والإجراءاِت ال�شحيحِة عند اإ�شعافِه.



25

ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

1- ما المق�شوُد بالحروِق؟
ْد اأربعًة مْن م�شبِّباِت الحروِق. 2- عدِّ

ْم جدوًل تقارُن فيه  بيَن درجاِت الحروِق مْن حيُث مكاِن الإ�شابِة، والأعرا�ِس  3- �شمِّ
ِم للم�شاِب. والإ�شعاِف الأوليِّ المقدَّ

ا يلي: 4- ما راأُيَك في كلٍّ ممَّ
اٍد  اأ   - اأ�شيَبْت �شيدٌة بحرٍق نتيجَة ان�شكاِب ماٍء مغليٍّ على يِدها، وقامْت بو�شِع �شمَّ

ل�شٍق على الحرِق.
اياِت حريٍق في المنازِل. ب- عدُم وجوِد طفَّ

جـ- �شرورُة تنبيِه الأطفاِل بالحذِر مَن الأجهزِة المنزليَِّة التي ت�شبُِّب لهْم الحروَق.
د  - توجيُه مقاب�ِس اأوعيِة الطبِخ عنَد وجوِدها على فرِن الغاِز، اإلى الداخِل.

ْد خم�شًة مَن الحتياطاِت الالزمِة لتجنُِّب حدوِث الحرائِق. 5- عدِّ
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تقويٌم ذاتيٌّ

�شْع اإ�شارَة )✓( في المكاِن المنا�شِب من الجدوِل.
يمكُنني بعَد درا�شِة هذه الَوْحَدِة اأْن:

َقُم ُر اْلأََداِءالرَّ ُموؤَ�شِّ
ب�شكٍل

جيدجيد جًداممتاز

َح مفاهيَم الجروِح، والنزِف الب�شيِط، والحروِق.1 اأو�شِّ
َد اأعرا�َس وعالماِت الجروِح، والنزِف الب�شيِط.2 اأعدِّ
اأبيَِّن اأ�شباَب الجروِح، والنزِف الب�شيِط.3
اأبيَِّن م�شبِّباِت الحروِق.4
اأميَِّز بيَن درجاِت الحروِق.5
الب�شيِط، 6 والنزِف  بالجروِح،  م�شاًبا  ا  �شخ�شً اأ�شعَف 

والحروِق الب�شيطِة بطريقٍة �شحيحٍة.
اأراجَع الطبيَب عنَد اإ�شابتي بجروٍح، اأونزٍف، اأوحروٍق 7

واأتَّبَع تعليماتِه.
من 8 للوقايِة  ِة؛  العامَّ وال�شالمِة  ِة  ال�شحَّ متطلبات  اأطبَِّق 

الحروِق.
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المحاسبُة

الَوْحَدُة الثانيُة

• ما اأهميُة المحا�شبِة في حياِتنا؟	
• ما دوُر المحا�شبِة في الأعماِل التجاريِّة؟	
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نتيجًة للتو�شِع في الأعماِل القت�شاديِة، وتنوِعها، وكذلَك في عملياِت تداوِل الأمواِل، زادْت 
اأم  كاَن  �شغيًرا  م�شروٍع،  اأو  �شركٍة،  اأو  مالّيٍة،  موؤ�ش�شٍة  لأيِّ  محا�شبّيٍة  اأنظمٍة  توافِر  اإلى  الحاجُة 
كبيًرا، لتحديِد الموجوداِت )الأ�شوِل(، والمطلوباِت )الخ�شوِم(، والإيراداِت، والم�شروفاِت، 

والأرباِح، وغيِرها مَن العملياِت المالّيِة.
اأجِل معالجِتها، وتعديِلها، وتبيُن  عِف مْن  ال�شّ بياِن مواطِن  الموؤ�ش�شَة في  المحا�شبُة  وت�شاعُد 

مواطَن القوِة مْن اأجِل تعزيِزها، وتطويِرها.
�شتتعرُف في هذه الَوحدِة مفهوَم المحا�شبِة واأهداَفها، والمفاهيَم المتعّلقَة بها مَن الموجوداِت 
)الأ�شــوِل(، والمطلوبــاِت )الخ�شوِم(، والإيــراداِت والم�شروفاِت، واإعــداِد ح�شاباٍت ل�شركٍة 

افترا�شيٍة، بالإ�شافِة اإلى الم�شتنداِت التجارّيِة المنّوعِة.

يتوقُع منَك بعَد درا�شِة هذه الوحدِة اأْن:
تتعرَف مفهوَم المحا�شبِة واأهداَفها. �
والإيراداِت،  � )الخ�شوِم(،  والمطلوباِت،  )الأ�شوِل(،  الموجوداِت،  مَن  كلٍّ  مفهوَم  تتعرَف 

والم�شروفاِت.
ُتعدَّ ح�شاباٍت ختاميًة ل�شركٍة افترا�شيٍة. �
تقدَر دوَر المحا�شبِة في اتخاِذ القراراِت الحياتّيِة المنا�شبِة. �
رِف،  � وال�شّ والقب�ِس،  والإخراِج،  الإدخاِل،  وم�شتنداِت  التجارّيِة،  الفاتورِة  مفهوَم  تتعرَف 

وغيِرها.
وال�شرِف،  � والقب�ِس،  والإخراِج،  الإدخاِل،  وم�شتنداِت  التجاريِّة،  الفاتورِة  مكّوناِت  تذَكَر 

وغيِرها.
ُتعّبىَء نماذَج ماليًة مختلفًة مثُل: )الفاتورِة التجاريِة وم�شتنداِت الإدخاِل، والإخراِج، والقب�ِس،  �

وال�شرِف، وغيِرها(.
� . تتعرَف الر�شيَد، والجانَب الدائَن، والجانَب المديَن في ك�شِف الح�شاِب البنكيِّ
تقدَر اأهمّيَة الم�شتنداِت في الأعماِل التجارّيِة والبنكّيِة. �
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وتلخي�ُس  وت�شنيُف  ت�شجيُل  هَي  المحا�شبَة:  اأنَّ  ها  اأهمُّ للمحا�شبِة،  تعريٍف  مْن  اأكثُر  يوجُد 
العملياِت التجاريِّة ذاِت ال�شفِة المالّيِة، وا�شتخال�ُس النتائِج منها، وتف�شيُر وتحليُل هذِه النتائِج.

تجري عملياٌت مالّيٌة متعّددٌة داخَل المن�شاأِة مثُل: بيِع ب�شاعٍة، اأو خدمٍة، ودفِع رواتٍب، و�شراِء 
اأرا�شي ومعداٍت، وغيِرها مْن عملياٍت، وحتى ت�شتطيَع المن�شاأُة التعامَل مَع هذِه العملياِت، لبدَّ 

مْن تجميِعها وت�شنيِفها وتبويِبها �شمَن م�شطلحاٍت ومفاهيَم محا�شبيٍة كما يلي:

للُمَحا�َشَبِة اأَْهداٌف ِعّدة ِمْنَها: 
1- ت�شجيُل العملياِت الماليَِّة ل�شماِن الحقوِق المالّيِة.

، وذلَك لت�شهيِل الرجوِع  2- ت�شنيُف العملياِت المالّيِة ح�شَب َنوِعها، َكلُّ ح�شاٍب ب�شكٍل م�شتقلٍّ
اإلى كلٍّ ح�شاٍب، ومعرفِة ما يترتُب على المن�شاأِة مْن م�شروفاٍت اأو ديوٍن.

ح�شاٍب  في  ال�شنِة  طواَل  الح�شاِب  على  ْت  تمَّ التي  العملّياِت  بتجميِع  الح�شاباِت  تلخي�ُس   -3
واحٍد، مثال: تجميُع رواتِب الموظفيَن في المن�شاأِة طواَل ال�شنِة في ح�شاٍب واحٍد.

اإلى نتيجِة اأعماِل المن�شاأِة اأو الم�شروِع مْن ربٍح اأو خ�شارٍة في نهايِة ال�شنِة المالّيِة،  4- التعرُف 
وبياُن المركِز الماليِّ للمن�شاأِة.

 ، 5- تحليُل وتف�شيُر النتائِج، اإْذ يتمُّ تقديُم تو�شياٍت لإدارِة المن�شاأِة واأ�شحاِبها حوَل و�شِعها الماليِّ
هْل هَو ناجٌح، ي�شتطيُع ال�شتمراَر والنموَّ اأْم ل، مّما ي�شاِعدُهْم في اتخاِذ القراراِت المنا�شبِة.

مفُهوُم المحا�شبِةاأّول

ُة بالمن�شاأِةثالثًا الح�شاباُت الخا�شّ

اأهداُف المحا�شبِةثانيًا

مدخٌل اإلى المحا�شبِةالّدر�ُص الأّوُل

الالزمِة لم�شاعدِتهم على  بالمعلوماِت  الم�شروِع،  الم�شتخدميَن واأ�شحاَب  المحا�شبُة  تزّوُد 
اتخاِذ قراراِتهم الِقت�شاديِة المختلفِة، وتاأتي اأّهميُة المحا�شبِة كعلٍم لُه ُمبادوؤُُه، وقواعُدُه، وتطبيقاُتُه.
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1- الموجوداُت
كلُّ ما تملُكُه المن�شاأُة مْن اأمواٍل في ال�شندوِق، اأو البنِك، اأو ديوِنها على الآخرين ، وكذلَك ما 
تملُك مَن المباني والآلِت وال�شياراِت، ومخزوِن الب�شاعِة في نهايِة ال�شنِة، وغيِرها، وت�شّمى 

ا الأ�شوُل. اأي�شً
2- المطلوباُت

ما يترتُب على المن�شاأِة مْن التزاماٍت، اأو ديوٍن في اأثناِء قياِمها باأعماِلها، ويجُب �شداُدها ل�شالِح 
الآخرين، مثُل خدمِة القرو�ِس، اأو �شراِء ب�شاعٍة ودفِعها على الح�شاٍب. وُت�شّمى الخ�شوُم اأو 

اللتزاماُت.
3- الإيراداُت

بيِع  اأرباِح  مثُل:  بِه،  تقوُم  الذي  التجاريِّ  ن�شاِطها  نتيجَة  اأمواٍل  مْن  المن�شاأُة  ما تح�شُل عليه 
الب�شاعِة، اأو الخدمِة، اأو عوائِد اأ�شهٍم، وفوائِد �شنداٍت، وغيِرها.

المن�شاأُة: هي م�شروٌع اقت�شاديٌّ تجاريٌّ قْد يتولَّى اإدارَته �شخ�ٌس واحٌد، اأو عدُة اأ�شخا�ٍس 
لتقديِم خدمٍة اأو ب�شاعٍة لالآخريَن مقابَل الماِل.

   4-الم�شروفاُت
ت�شاِعُدها في  ، وخدماٍت، ومنافَع،  للح�شوِل على موادَّ للغيِر،  المن�شاأُة  تدُفعها  التي  المبالُغ 

ها، مثُل م�شاريِف مياٍه وكهرباٍء، ودعايٍة واإعالٍن، ورواتِب موظفين، وغيِرها. القياِم بمهامِّ

النشاُط )2-1(: تحديُد نوعيِة الحساباِت

حّدْد نوعيَة الح�شاباِت الآتيِة: و�شنْفها اإلى: موجوداٍت، )اأ�شوٍل(، اأو مطلوباٍت، )خ�شوٍم(، 
اأو اإيراداٍت، اأو م�شروفاٍت.

رواتٌب، اأثاٌث، اإيراُد عقاٍر، مدينون، قرطا�شيٌة، اأمواٌل في البنِك، اإيراُد اأ�شهٍم، اأرا�شي، ون�ٌس 
واآلياٌت، م�شاريُف هاتٍف، نقٌد في ال�شندوِق.
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النشاُط )2-2(: حساُب حقوِق الملكّيِة

اح�شْب حقوَق الملكيِة، اإذا علْمَت اأنَّ راأ�َس ماِل م�شروِع اآية للدعايِة والإعالِن في 2016/3/1م 
، وبلغْت الم�شروفاُت في نهايِة ال�شنِة )2365( ديناًرا اأردنيًّا،  ي�شاوي )5000( ديناٍر اأردنيٍّ

والإيراداُت )3125( ديناًرا اأردنيًّا، اعر�ْس ذلَك اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معّلِمك.
نهايُة المّدِة: هي الفترُة المالّيُة للمن�شاأِة تبداأُ مْن تاريٍخ محّدٍد وتنتهي بعَد )12( �شهًرا، مثاٌل: لو 

بداأْت في 2016/1/1م تنتهي في 2016/12/31م.

النشاُط )2-3(: استخالُص نتائِج الّدخِل

ثالُث  ولديها  اإيجاٍر،  بدَل  �شهريًا  اأردنيٍّ  ديناٍر   )200( مبلَغ  وتدفُع  ح�شانًة،  ُعال  اأ�ّش�شْت 
موّظفاٍت تدفُع لكلٍّ ِمنهّن )150( ديناًرا اأردنيًّا �شهريًّا، ويوجُد في الح�شانِة )20( طفاًل يدفُع 

عْن كلٍّ منهْم )30( ديناًرا اأردنيًّا �شهريًّا.
لم�شروِعها  المالّيِة  العملياِت  وت�شنيِف  ت�شجيِل  في  ُعال  �شاِعدوا  المجموعاِت،  بطريقِة 
لنموِّ  مقترحاٍت  وقدّموا  والأرباَح،  والم�شروفاِت،  الدخِل،  نتائَج  وا  وا�شتخل�شُ  ، التجاريِّ

وتطّوِر الم�شروِع خالَل ثالثِة �شهوٍر، باإ�شراِف المعلَِّم.
مالحظٌة: ُتعر�ُس الآراُء والمقترحاُت، لتختاَر ُعال ما ينا�ُشبها منها.

5- حقوُق الملكيِّة
الأمواُل التي ي�شتثمُرها اأ�شحاُب الُمن�شاأِة في بدايِة العمِل على �شكِل راأ�ِس الماِل، وهَي حقٌّ 
على المن�شاأِة للمالِك، اأو �شاحِب المن�شاأِة، وي�شاُف اإليها �شافي الأرباِح اأو يطرُح منها �شافي 

الخ�شارِة.

• ِة = راأ�ُس الماِل في بدايِة المدِة + �شافي الربِح اأو �شافي الخ�شارِة.	 راأ�ُس الماِل في نهايِة المدَّ
• �شافي الربِح اأو �شافي الخ�شارِة = الإيراداُت - الم�شروفاُت والم�شحوباُت.	

-
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6- القوائُم الختاميُّة 
ُتعدُّ القوائُم الختامّيُة المنتَج النهائيَّ )المخرجات( من العملياِت المحا�شبّيِة، وتزوُد الإدارَة  

بمعلوماٍت  ُتبنى عليها القراراُت الهاّمُة في الُمن�شاأِة، ومنها:
اأ    - قائمُة الّدخِل )نتيجُة الأعماِل(: عبارٌة عْن ك�شٍف  يت�شمُن اإيراداِت الُمن�شاأِة عِن الأعماِل 
التي تقوُم بها، وتت�شمُن تكلفَة الح�شوِل على هذه الإيراداِت، والم�شاريَف المختلفَة 

عْن فترٍة مالّيٍة محّددٍة، تمهيًدا للو�شوِل اإلى �شافي الربِح اأو �شافي الخ�شارِة.
في  للُمن�شاأِة  الماليَّ  الو�شَع  يبيُِّن  ك�شٍف  عْن  عبارٌة  )الميزانيُة(:  الماليِّ  المركِز  قائمُة  ب- 
تاريٍخ محّدٍد، وعادًة ما تكوُن في نهايِة كلِّ �شنٍة باإظهاِر قيِم الموجوداِت )الأ�شوِل(، 

والمطلوباِت )الخ�شوِم(، وحقوِق الملكّيِة.
كمــا اأّنـها تعطــي �شـورًة وا�شحــًة وعادلًة لحالِة الُمن�شــاأِة المالّيِة، اإذ يتــمُّ تبويُب كاّفِة 
الموجــوداِت في الجانِب الأيمــِن، وُتبوُب المطلوباُت وحقــوُق الملكّيِة في الجانِب 
الأي�شِر، ويجُب اأْن يكوَن مجموُع الجانِب الأيمِن م�شاٍو للجانِب الأي�شِر، وُيطلُق عليها 

ا�شُم ميزانيٍة، لأّنها تبقى في حالِة توازٍن، كما يظهُر في المثاِل )1-2(.

المثاُل )2-1(: قائمُة المركِز الماليِّ لُمن�شاأِة مالٍك للخدماِت.

ُمن�شاأُة مالٍك للخدماِت
قائمُة المركِز الماليِّ كما هي في 2016/12/31م

المبلُغ 
بالديناِر الأردنيِّ  

الموجوداُت 
)الأ�شوُل(

المبلُغ

بالديناِر الأردنيِّ
المطلوباُت

)اللتزاماُت( وحقوُق الملكّيِة

23800
350

15000
250

النقديُة لدى البنِك
مدينون

معداٌت واأجهزٌة
لوازُم

150
39250

دائنون
راأ�ُس ماِل مالٍك

مجموُع المطلوباِت وحقوُق 39400مجموُع الموجوداِت39400
الملكّيِة
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النتاُج التعّلميُّ
يعدُّ قائمَة المركِز الماليِّ )الميزانية( ل�شركِة �شناعِة الألباِن. �

المعلوماُت النظريُّة
ظهرْت الح�شاباُت الآتيُة في �شجالِت �شركِة �شناعِة الألباِن بتاريِخ 2016/12/31م  

 ، ، دائنون )2500( ديناٍر اأردنيٍّ ،اأثاٌث )1200( ديناٍر اأردنيٍّ راأ�ُس الماِل )10000( ديناٍر اأردنيٍّ
 ، اأردنيٍّ ، �شياراٌت )7000( ديناٍر  اأردنيٍّ اأرباٌح )3000( ديناٍر   ، اأردنيٍّ قرو�ٌس )2100( ديناٍر 
، نقٌد في ال�شندوِق )4000( ديناٍر  ، مدينون )1000( ديناٍر اأردنيٍّ ب�شاعٌة )1000( ديناٍر اأردنيٍّ

. ، معداٌت )3400( ديناٍر اأردنيٍّ اأردنيٍّ
المطلوُب: اإعداُد قائمِة المركِز الماليِّ ل�شركِة �شناعِة الألباِن كما هَي في 2016/12/31م.

اإعداُد قائمِة المركِز الماليِّالتّمريُن: )1-2(

الأ�شكاُل التّو�شيحيُّةخطواُت التنفيِذالّرقُم

1

2

3

اقراأْ المعطياِت جّيًدا.

حّدْد عنواَن القائمِة،كما هَي في ال�شكِل 
.)1-2(

حّدْد في الجانِب الأيمِن ما تمتلكُه �شركُة 
�شناعِة الألباِن مْن موجوداٍت اأو اأ�شوٍل، 

كما في ال�شكِل )2-2(.

المبلُغ 
بالديناِر الأردنيِّ  

الموجوداُت 
)الأ�شوُل(

4000
3400
1000
1200
7000
1000

�شندوٌق
معداٌت
مدينون

اأثاٌث
�شياراٌت

ب�شاعٌة
مجموُع الأ�شوِل17600

�شركُة �شناعِة الألباِن
قائمُة المركِز الماليِّ كما هَي في 2016/12/31م

ال�ّشكُل )2-2(

ال�ّشكُل )1-2(
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4

5

6

�شركِة  على  ما  الأي�شِر  الجانِب  في  حّدْد 
)مطلوباٍت(  التزاماٍت  مْن  الألباِن  �شناعِة 
وحقوِق ملكّيٍة، كما في ال�شكِل )3-2(.

 

الموجوداِت،  جانِب  في  المبالَغ  اجمِع 
وفي جانِب المطلوباِت.

ْل قائمَة المركِز الماليِّ ل�شركِة �شناعِة  �شكِّ
الألباِن، كما في ال�شكِل )4-2(.

المبلُغ 
بالديناِر الأردنيِّ  

المطلوباُت 
وحقوُق الملكّيِة

2500
2100

10000
3000

دائنون
قرو�ٌس

راأ�ُس ماٍل
اأرباٌح

مجموُع المطلوباِت17600
وحقوِق الملكّيِة

ال�ّشكُل )3-2(

ال�ّشكُل )4-2(

المبلُغ 
بالديناِر الأردنيِّ  

الموجوداُت 
)الأ�شوُل(

المبلُغ
بالديناِر الأردنيِّ

المطلوباُت 
وحقوُق الملكّيِة

4000
3400
1000
1200
7000
1000

�شندوٌق
معداٌت
مدينون

اأثاٌث
�شياراٌت

ب�شاعٌة

2500
2100

10000
3000

دائنون
قرو�ٌس

راأ�ُس ماٍل
اأرباٌح

مجموُع 17600
مجموُع المطلوباِت17600الأ�شوِل

وحقوٍق الملكّيِة

�شركُة �شناعِة الألباِن
قائمُة المركِز الماليِّ كما هَي في 2016/12/31م
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نّفِذ التماريَن العمليَّة الآتيَة:
1- حدْد ا�شًما ل�شركٍة تجارّيٍة.

2- حدْد اأر�شدًة لح�شاباٍت مْن موجوداٍت وخ�شوٍم وحقوِق ملكّيٍة.
3- اأعدَّ قائمَة المركِز الماليِّ كما هَي في 2016/12/31م.

النشاُط )2-4(: إعداُد قائمِة المركِز الماليِّ لشركِة رناد للمنسوجاِت

ظهرْت الح�شاباُت الآتيُة في �شجالِت �شركِة رناد للمن�شوجاِت بتاريِخ 2016/6/31م:
 )6000( ال�شركِة  ماِل  راأ�ُس   ، اأردنيٍّ ديناٍر   )200( مدينون   ، اأردنيٍّ ديناٍر   )3500( اأثاٌث 
، نقٌد في ال�شندوِق  ، ب�شاعٌة )200( ديناٍر اأردنيٍّ ، دائنون )2000( ديناٍر اأردنيٍّ ديناٍر اأردنيٍّ
. المطلوُب  ، اأرباٌح )900( ديناٍر اأردنيٍّ ، البنُك )2000( ديناٍر اأردنيٍّ )3000( ديناٍر اأردنيٍّ
ها  اإعداُد قائمِة المركِز الماليِّ ل�شركِة رناد للمن�شوجاِت، كما هَي في 2016/6/31، وعر�شُ

اأماَم الزمالِء، باإ�شراِف المعّلِم.
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ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

1- ما المق�شوُد بالمحا�شبِة؟
2- ما الفرُق بين المطلوباِت والموجوداِت في الأنظمِة المحا�شبّيِة؟

3- كيَف ت�شاعُد المحا�شبُة في حلِّ الم�شاكِل المالّيِة بيَن الأفراِد؟
ْح ثالَث فوائَد تّقدُمها المحا�شبُة للمن�شاأِة؟ 4- و�شّ

 ، �َس مبلَغ )40000( ديناٍر اأردنيٍّ 5- بداأَ م�شهوٌر اأعمالَه في 2016/1/1م، باأْن خ�شّ
ِة، ل�شتثماِرها في م�شروٍع للَغْزِل والن�شيِج، واأوَدَع ن�شَف المبلِغ  مْن اأمواِله الخا�شّ
في البنِك، وا�شترى معداٍت واأجهزًة بمبلِغ )15000( ديناٍر، واأودَع مبلَغ )5000( 
ديناٍر اأردنيٍّ في ال�شندوِق. المطلوُب اإعداُد قائمِة المركِز الماليِّ لم�شروِع م�شهوٍر 

للَغْزِل والن�شيِج كما هَي في 2016/12/31م.
6- حدْد طبيعَة كلٍّ مَن البنوِد الآتيِة اإْن كانْت مَن الأ�شوِل اأو المطلوباِت اأو الم�شروفاِت 

اأو اليراداِت اأو حقوِق الملكيِة، فيما ياأتي :
اأ   - رواتُب مدفوعٌة للعامليَن   : )                              (
ب- الأثاُث                             : )                              (
جـ- راأ�ُس الماِل                       : )                              (
د  - ذمٌم مدينٌة                        : )                              (
هـ - قر�ٌس للبنِك على المن�شاأِة : )                              (
و  - اأرا�شي                             : )                              (
ز  - اإيجاُر محلٍّ                      : )                              (
ح - م�شاريُف دعايٍة واإعالٍن   : )                              (

ط - اإيراُد خدماِت للعمالِء      : )                              (  
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النظاُم المحا�شبيُّالّدر�ُص الثّاني

مثاًل  اأخْذنا  ولو  راجعٍة،  تغذيٍة  ثمَّ  وُمْخرجاٍت  وعملّياٍت  ُمْدخالٍت  مْن  يتكوُن  نظاٍم  كلُّ 
يتمُّ �شراُء  التي  الم�شتنداِت والفواتيِر  الُمْدخالُت مَن  المق�شَف في مدر�شِتك، تتكوُن  على ذلك 
والم�شروفاُت،  البنِك  في  والإيداُع  المبيعاِت  قيمُة  هَي  الماليُة  والعملياُت  بموجِبها،  الب�شاعِة 
اأّما الُمْخرجاُت  فهَي الح�شاباُت الختامّيُة التي تو�شُح عمَل المق�شِف، وقيمَة الأرباِح هْل هي 
منا�شبٌة، اأْم هناَك خ�شائُر، وبناًء على هذه المخرجاِت يتمُّ اتخاُذ قراراِت، اإّما ال�شتمراُر في وجوِد 

المق�شِف، اأو اإغالُقه، اأو تغييُر نوِع الب�شاعِة، اأو تغييُر الطلبِة البائعيَن، اأو غيُرها.
اإذْن نقطُة البدايِة في الُمْدخالِت تبداأُ من الم�شتنداِت التي ُتثبُت قياَم العملّياِت المالّيِة، وت�شّهُل 
هو  والمحا�شُب  بالمن�شاأِة،  عالقٌة  لها  التي  الأطراِف  والتزاماِت  حقوَق  وُتْثبُت  التجاريَّ  العمَل 
. الذي يرّتُب ويخّزُن الم�شتنداِت التي قاَم بت�شجيِلها بطريقٍة ت�شّهُل الو�شوَل اإلى الم�شتنِد الأ�شليِّ

اأنواُع الم�شتنداِتاأّول

النشاُط )2-5(: االّطالُع على مستنداِت المقصِف

في  الم�شوؤوَل  المعّلَم  وا�شتاأذْن  المدر�شيِّ  المق�شِف  بزيارِة  معّلِمك  وباإ�شراِف  وزمالءَك،  قْم 
الّطالِع على الم�شتنداِت الُم�شتخدَمِة في �شراِء وبيِع الب�شاعِة، واكتْب تقريًرا عّما �شاهْدَته، 

ة اأماَم زمالئِك. واعر�شْ

اأْن تتمَّ  ُتّعدُّ الم�شتنداُت وثائَق لإثباِت العملياِت المالّيِة التي تحدُث في المن�شاأِة، فال يمكُن 
عمليُة دفِع الرواتِب مثاًل بدوِن م�شتنٍد ُيْثِبُت ذلك، وهي نوعان:

1- الم�شتنداُت المبا�شرُة
يتمُّ ت�شجيُل المبالِغ المدّونِة في هذِه الم�شتنداِت مبا�شرًة في الدفاتِر المحا�شبّيِة، ومنها:

ُر الم�شتنُد على عّدِة  اأ   - م�شتنُد القب�ِص: وثيقٌة تفِيُد ا�شتاَلُم النقوِد نقًدا اأو )ب�شيكاٍت(، وُيحرَّ
العملّيِة  لتوثيِق  اأكثُر  اأو  ن�شخٌة  وتبقى  ن�شخًة،  النقوَد  دفَع  الذي  ال�شخ�ُس  ي�شتلُم  ن�شٍخ، 
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المالّيِة في المن�شاأِة. هْل �شاهْدَت م�شتنَد قب�ٍس؟ عندما تدفُع ثمَن الدواِء اأو تدفُع ر�شوًما 
، اأو المدر�شِة،  مدر�شّيًة، اأو تدفُع ثمَن ثاّلجٍة، فاإِّنَك تح�شُل على م�شتنِد قب�ٍس مَن المِحلِّ
اأو المركِز ال�شحيِّ ُيْثبُت ا�شتالَمه للمبلِغ منك. انظْر اإلى ال�شكِل )2-5( لتتعرَف عنا�شَر 

م�شتنِد القب�ِس الأ�شا�شّيَة.

ب - م�شتنُد ال�شرِف )الدفِع(: وثيقٌة ُتثبُت  اأَنَّ المن�شاأَة دفَعْت مبالَغ نقديًة للغيِر، ويجُب اأْن يوّقَع 
ال�شكِل  اإلى  انظْر  المن�شاأُة،  به  النقوِد عليه، ويكتَب على ن�شخٍة واحدٍة تحتفُظ  ُم�شتلِم 

)2-6( لتتعرَف اإلى عنا�شِر م�شتنِد ال�شرِف.

ال�ّشكُل )2-5(: نماذُج م�شتنِد قب�ٍس.

تذكْر

اأْن تح�شَل على م�شتنِد قب�ٍس مْن اأيِّ جهٍة تدفُع لها مبلًغا مَن النقوِد، وتعّلْم دائًما يجُب عدُّ النقوِد 
في حالِت الدفِع اأو القب�ِس.
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اأو القب�ُس  جـ - م�شتنُد القيِد: هو م�شتنٌد ُي�شتخدُم لإثباِت العملّياِت التي ل يكوُن فيها الدفُع 
ُم على ن�شخٍة واحدٍة، انظْر اإلى  نقديًّا، مثُل العملياِت الآجلِة، )اأي على الح�شاِب(، وُينظَّ

ال�شكِل )2-7( لتتعرَف اإلى عنا�شِر م�شتنِد القيِد.

ال�ّشكُل )2-6(: نموذُج م�شتنِد �شرٍف.

ال�ّشكُل )2-7(: نموذُج م�شتنِد قيٍد.
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النشاُط )2-6(: توثيُق عملّيٍة مالّيٍة بالمستنداِت

ْن عملّيًة مالّيًة تتاألُف مْن دفِع وا�شتالِم مبلٍغ ماليِّ مقابَل خدمٍة اأو ب�شاعٍة ما  اختْر زمياًل لَك وكوِّ
ها اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معّلِمَك. ووّثْقها بالم�شتنداِت الالزمِة، واعر�شْ

2- الم�شتنداُت غيُر المبا�شرِة
الفواتيِر  المبا�شرِة، وُترَفُق معها مثُل  الم�شتنداِت  اأحِد  ُغ محتوياُتها في  التي تفرَّ الم�شتنداُت 

والأوراِق التجاريِّة )ال�شيكاِت والكمبيالِت(، ولها نماذُج مختلفٌة منها:
اأ   - الفاتورُة: وثيقٌة تجاريٌّة �شادرٌة مَن البائِع للم�شتري، ُتْثِبُت حقَّ الم�شتري في الح�شوِل على 
التي  الجهِة  عِن  معلوماٍت  الفاتورُة  وتت�شّمُن  عليه،  الُمّتَفِق  بال�شعِر  ال�شحيحِة  الب�شاعِة 
ُر  ُمها، وُتحرَّ ِدُرها، بالإ�شافِة اإلى معلوماٍت تف�شيلّيٍة عن الِخْدمِة اأو الب�شاعِة التي تقدِّ ُت�شْ
بعدِة ن�شٍخ يدوّيًا اأو اآليًّا اأو الكترونيًّا عبَر )النترنت(، وياأخُد الم�شتري ن�شخًة واحدًة، 
اأو  الفاتورُة بم�شتنِد قب�ٍس في حالِة الدفِع نقًدا،  ُز  اأكثَر، وُتعزَّ اأو  البائُع بن�شخٍة  ويحتفُظ 
ب�شيٍك، وبم�شتنِد قيٍد اإذا كان الدفُع اآجاًل اأو على الح�شاِب، انظْر اإلى ال�شكِل )8-2( 

لتتعرَف اإلى عنا�شِر الفاتورِة التجارّيِة.
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ُح الفواتيَر وأنواَعها النشاُط )2-7(: إعداُد لوحٍة توضِّ

قْم باإعداِد لوحٍة تت�شمُن مجموعًة مَن الفواتيِر، ورّكْز على فواتيِر الكهرباِء والمياِه، وو�شْح 
اِد، وَتْعِرفِة  عنا�شَر الفاتورِة مْن كميِة ال�شتهالِك والتاريِخ والمبلِغ المدفوِع والمتبقي ورقِم العدَّ
ها  الم�شتركيَن، وكيفّيِة ت�شديِد الفاتورِة، ومقترحاٍت لتر�شيِد ا�شتهالِك المياِه والكهرباِء، واعر�شْ

اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معّلِمَك.

ال�ّشكُل )2-8(: نماذُج الفاتورِة التجاريِّة.

تذكْر

لت�شنيِف  بملٍف  احتفْظ  م�شترياتِك،  مَع  تقارَنها  اأْن  تن�َس  ول  البائِع،  مَن  فاتورًة  دائًما  اطلْب 
وحفِظ الفواتيِر، للرجوِع اإليها عنَد الحاجِة.

الغيِر،  مَن  واأثاًثا  واأجهزًة  موادَّ  ت�شتري  فاتورًة عندما  المن�شاأُة  ت�شتلُم  الإدخالِت:  ب- م�شتنُد 
وموا�شفاِت  دّقِة  مْن  للتاأكِد  المخازِن،  اأو  اللوازِم  ق�شِم  اإلى  والفاتورُة  الموادُّ  ُفتر�َشُل 
م�شتنِد  اإلى  انظْر  اإدخالٍت،  بم�شتنِد  الفاتورِة  تعزيُز  ويتمُّ  الفاتورِة،  في  المدّونِة  الموادِّ 

الإدخالِت في ال�شكِل )9-2(.
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جـــ- م�شتنــُد الإخراجــاِت: هَو م�شتنــٌد ُيْثِبُت اأنَّ المــوادَّ والأدواِت والتجهيــزاِت خرجْت مَن 
الم�شتودعاِت اإّما عنَد ا�شتهالِكها، اأو تلِفها، اأو ا�شتخداِمها في ت�شنيِع ب�شاعٍة جديدٍة، اأو 

غيِر ذلك. لحْظ عنا�شَر م�شتنِد الإخراِج في ال�شكِل )10-2(.

ال�ّشكُل )2-9(: نموذُج م�شتنِد اإدخالٍت.

ال�ّشكُل )2-10(: نموذُج م�شتنِد اإخراجاٍت.
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النشاُط )2-8(: التّعرف إلى مستنداِت اإلدخاِل واإلخراِج في المدرسِة

العهدِة فيها، و�شاهْد  اأميِن  اأو  المدر�شِة،  المعّلِم، بزيارِة �شكرتيِر  باإ�شراِف  اأنَت وزمالَءَك،  قْم 
، واعر�ْس ما تو�شلتْم اإليه. م�شتنداِت الإدخاِل والإخراِج لديِه، وكيفيَة اإدخاِل واإخراِج الموادِّ

النتاُج التعّلميُّ
ِة ِبها. � ُيعبُئ عدَة م�شتنداٍت بالبياناِت الخا�شّ

المعلوماُت النظريُّة
افتر�ْس اأّنه تمَّ تخ�شي�ُس مبلِغ )200( ديناٍر اأردنيٍّ مْن ميزانيِة المدر�شِة، للقياِم ب�شراِء م�شتلزماٍت 
اأ�شعاِرها، وتوثيُقها  الم�شتلزماِت، ومعرفُة  منَك، تحديُد  المهنّيِة، وُطِلَب  التربيِة  بم�شغِل  ٍة  خا�شّ

بالم�شتنداِت الالزمِة.

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الاّلزمُة
• م�شتنِد 	 مْن  نماذُج  اأوراٌق،  مدر�شِتك،  في  المهنّيِة  التربيِة  بم�شغِل  ُة  الخا�شّ المعياريُّة  القائمُة 

اإدخالٍت، نماذُج مْن م�شتنِد اإخراجاٍت، اأقالٌم، م�شاطُر قيا�ٍس، ماٌء و�شابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

تعبئُة الم�شتنداِتالتّمريُن: )2-2(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

جّهِز الموادِّ والأدواِت الالزمَة قبَل البدِء 1
بالعمِل.
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2

3

4
5
6

7

8

9

10

انظْر اإلى القائمِة المعيارّيِة كما في ال�شكِل 
 ، بالمــوادِّ قائمــًة  واكتــْب   ،)11-2(
والأدواِت، المحــّددِة ِبالقائمــِة مَع العلِم 
اأنَّ هــذِه المــوادَّ غيَر متوافــرٍة في م�شغِل 

التربيِة المهنيَِّة.
والأدواِت،  المــوادِّ  موا�شفــاِت  حــّدْد 

والكمياِت الالزمَة، واأ�شعاَرها.
ْم فواتيَر ل�شراِء ما تمَّ تحديُده. �شمِّ

اأدخِل الموادَّ في م�شتنِد الإدخالِت.
مثُل  مبا�شرًة  ا�شتهالُكها  يتمُّ  موادَّ  اأخرْج 
في  وغيِرها    ، �شنفرٍة  واأوراِق  م�شاميَر، 

م�شتنِد الإخراجاِت.
التي  القائـــمــَة، والمـ�شتنداِت  اعـــر�ِس 

اأعدْدَتها، اأماَم زمالئَك.
ــَك  بملفِّ والم�شتنــداِت  القائمــَة  �شــْع 

، اأو ثبِّْتها في دفترِك. الخا�سِّ
مكاِنهــا  اإلــى  والأدواِت  المــوادَّ  اأعــِد 

�ِس. المخ�شّ
وال�شابون،  بالماِء  جيًدا  يديَك  اغ�شْل 
مَن  النتهاِء  بعَد  ا  جيدًّ مكاَنك  ْف  ونظِّ

العمِل.

ال�ّشكُل )11-2(

ا نقديًّا واجَب الدفِع للغيِر ومنها: د   - الأوراُق التجاريُّة: وثائُق مكتوبٌة تت�شمُن حقًّ
ٌد مكتوٌب مْن �شخ�ٍس )مديٍن( بدفِع مبلٍغ معّيٍن بتاريخ لحٍق،  1. الكمِبيالُة: وهي تعهُّ

ل�شخ�ٍس اآخَر ُيْدعى حامُل الكمبيالِة اأو الم�شتفيُد )الدائُن(.
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ُر ال�شيِك اإلى البنِك، بدفِع مبلٍغ معّيٍن لطرٍف  2. ال�شيُك: وهَو اأمٌر بالدفِع يوّجُهه ُمحرِّ
ثالٍث هو الم�شتفيُد الذي ُيْكَتُب ا�شُمه على ال�شيِك، اأو لحامِل ال�شيِك اأو له �شخ�شيًّا، 

انظْر اإلى ال�شكِل )12-2(.

ال�ّشكُل )2-12(: نموذُج �شيٍك.

النشاُط )2-9(: الكمبيالة

ابحْث با�شتخداِم م�شادِر المعرفِة الُمتاحِة لَك عْن �شورٍة لكمبيالٍة، واّطلْع على البياناِت التي 
ـها اأمـاَم زمالئَك، باإ�شـراِف معلِّمِك. تحتويها، ودّوْنها في دفترِك ،واعر�شْ

معلومٌة

ِدُر )ال�شيك( يجُب اأْن يكوَن لُه ح�شاٌب جاٍر في البنِك، وَي�شَتلُم ب�شكٍل دوريٍّ ك�شًفا  مْن ُي�شْ
المرابحِة،  ون�شَبَة  والموَدعَة  الم�شحوبَة  والمبالَغ  الر�شيَد  ُح  يو�شّ البنِك،  مَن  بالح�شاِب 
ويجُب مراجعُة الك�شِف والتاأكُد مْن دّقِة المعلوماِت واإذا لحَظ �شاحُب الح�شاِب خطـاأً ما، 
عليه مراجعُة البنِك لت�شحيِحه، وقْد يح�شُل على ك�شٍف مخت�شٍر من خالِل اأجهزِة ال�شّراِف 
، اأو ي�شترُك في خدمِة الر�شائِل الق�شيرِة مَن البنِك الذي يتعامُل معُه؛ لمعرفِة الحركاِت  الآليِّ

. ُح ال�شكُل )2-13( نموذَج ك�شِف ح�شاٍب بنكيٍّ على ح�شاِبه. ويو�شِّ
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. ال�ّشكُل )2-13(: نموذُج ك�شِف ح�شاٍب بنكيٍّ

مشروع ريادة

، مجموعًة مَن  القرطا�شيِة ِب�شعِر الجملِة، ِثمَّ ِبْع منها  ا�شتِر من ادخاِرَك لم�شروِفَك ال�شخ�شيِّ
اإلى زمالِئَك واأ�شدقاَئَك باأ�شعاٍر منا�شبٍة باإ�شراِف معلِمَك، موَظًفا الآتي: 

1- حّدْد راأ�َس الماِل. 
2- حّدِد الب�شاعَة وكمّيَتها المراَد �شراوؤها. 

3- اح�شْب قيمَة الب�شاعِة )القرطا�شيِة( التي ا�شتريَتها. 
4- اح�شْب مجموَع الأرباِح التي ح�شلَت عليها مْن بيِع القرطا�شيِة. 

5- اأعدَّ قائمَة المركِز الماليِّ لم�شروِعَك ال�شغيِر. 
6- ما راأُيَك بهذِه الفكرِة؟ هْل �شتتو�ّشُع في م�شروِعَك هذا؟ 
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ال�شعُر الإفرادُي الكميُةالوحدُةالمادُة
ا�شُم المحلِّبالديناِر الأردنيِّ

النخبُة107�شندوٌقع�شيٌر

النخبُة56كرتونٌةب�شكويٌت

الأمُل208بكيٌت�شوكول

الأمُل202بكيٌتكيٌك

المحّبُة302دزينٌةقلُم حبٍر

المحّبُة1001دفتٌردفتُر )100( ورقٍة

المحّبُة401دزينٌةقلُم ر�شا�ِس

المطلوُب: اإعداُد كاّفِة الم�شتنداِت التي ُتْثِبُت العملّياِت المالّيَة لمق�شِف المدر�شِة، معتمًدا 
ها اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معّلمَك. على المعطياِت اأعاله، وتدويُنها في دفتِرك، وعر�شُ

الب�شاعُة:

النشاُط )2-10(: توثيُق العملياِت المالّيِة بالمستنداِت

تمَّ �شراُء ب�شاعٍة لمق�شِف مدر�شٍة حكومّيٍة، بقيمِة )500( ديناٍر اأردنيٍّ بتاريِخ 2016/9/21م 
مْن عدِة محالٍت: )100( ديناٍر اأردنيٍّ مْن محالِت النخبِة ُدِفَعْت نقًدا، )200( ديناٍر اأردنيٍّ 
الح�شاِب،  على  المحّبِة  محالِت  مْن  اأردنيٍّ  ديناٍر   )200( نقًدا،  ُدِفَعْت  الأمِل  محالِت  مْن 

. وا�شتلَم المق�شُف ا�شتراكاٍت مَن الطلبِة بقيمِة )250( ديناٍر اأردنيٍّ



48

ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

1- عرِف الم�شتنَد.
2- اذكْر اأنواَع الم�شتنداِت مَع ذكِر مثاٍل على كلِّ نوٍع.

3- ا�شترى مالٌك )20( متَر بالٍط �ضيراميك ب�ضعِر )7.5( ديناٍر اأردنيٍّ للمتِر، مْن محالِت 
الأردنِّ لموادِّ البناِء ودفَع الثمَن نقًدا، اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

اأ    - َمْن �شيحّرُر الفاتورَة؟
ب - �شمْم الفاتورَة بجميِع عنا�شِرها.

جـ- ماذا ي�شتفيُد الم�شتري والبائُع مَن الفاتورِة؟
ُز الفاتورَة؟ د  - ما الم�شتنداُت التي تعزِّ

4- َمْن ي�شتخدُم م�شتنَد الإدخاِل، وما اأهميتُه؟
5- متى ُي�شتخَدُم م�شتنُد الإخراِج، وُم�شَتنُد القيِد؟

بتاريِخ   القّمِة  بنِك  في  اإيداُعه  تمَّ  اأردنيٍّ  ديناٍر  لمبلِغ )2000(  6- �شمْم ك�شَف ح�شاٍب 
ْت عليه الحركاُت التاليُة: �شحُب مبلِغ )500( ديناٍر اأردنيٍّ بتاريِخ  2014/3/8، وتمَّ
2014/6/4، اإيداُع مبلِغ )1000( ديناٍر اأردنيٍّ بتاريِخ 2014/9/21، وكانْت قيمُة 

المرابحِة )10( دنانيَر بـتاريـِخ 2014/6/6م.
7- اأمامَك في العموِد الأيمِن عملياٌت ماليٌة تمْت في من�شاأٍة ما، اكتْب في العموِد الأي�شِر 

ا�شَم الم�شتنِد اأو الم�شتنداِت الم�شتخدمِة لإتماِم العمليَِّة.

ا�شُم الم�شتنِدالعمليَُّة الماليَُّة

 ، اأ   - �شراُء معداٍت بمبلِغ )2000( ديناٍر اأردنيٍّ
ودفُع قيمِتها نقًدا.

ب- دفُع مبلِغ )150( ديناًرا اأردنيًّا م�شاريَف 
كهرباٍء.

جـ   - بيُع ب�شاعٍة بقيمِة )3000( ديناٍر اأردنيٍّ 
نقًدا.

د  - اإيداُع مبلِغ )5000( ديناٍر اأردنيٍّ في البنِك.
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ْقويُم الذاِتيُّ التَّ

ِب من الجدوِل. ْع اإِ�َشاَرَة )✓( ِفي اْلَمَكاِن الُمَنا�شِ �شَ
ُيْمِكُنِني َبْعَد ِدَرا�َشِة َهِذِه اْلِوْحَدة اأَْن:

َقُم ُر اْلأََداِءالرَّ ُموؤَ�شِّ
ب�شكٍل

جيدجيد جًداممتاز

المطلوبــاِت، 1 الموجــوداِت،  مــَن  كلٍّ  مفهــوَم  اأو�شــَح 
الإيراداِت، الم�شروفاِت.

اأذكَر اأهداَف المحا�شبِة.2
اأميَز بيَن الموجوداِت والمطلوباِت.3
اأعّدَد اأنواَع القوائِم الختامّيِة.4
5. اأميَز بيَن بنوِد قائمِة المركِز الماليِّ
6. اأعمَل قائمَة مركٍز ماليٍّ ب�شيطًة لم�شروٍع افترا�شيٍّ
اأميَز اأنواَع الم�شتنداِت المختلفِة.7
اأعّبَئ كلَّ م�شتنٍد ح�شَب المطلوِب.8
اأهتمَّ بمراجعِة الفاتورِة بعَد ال�شراِء.9

10. اأدّقَق بنوَد الك�شِف البنكيِّ
اأعَي اأهمّيَة المحا�شبِة في الحياِة.11
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التصنيُع الغذائيُّ

الَوْحَدُة الثالثُة

• ما اأهميُة الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ في حياِتنا اليوميَِّة؟	
• كيَف يوؤثُِّر الت�شنيُع الغذائيُّ المنزليُّ على اقت�شاِد الأ�شرِة؟	
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ًة في موا�شِمها باأ�شعاٍر منخف�شٍة  تتوافُر الخ�شراواُت والفواكُه في كثيٍر مَن الأوقاِت، وخا�شَّ
ا يجعُل  ، ممَّ ن�شبيًّا، كما يتوافُر لبع�ِس الأ�شِر التي تزرُع حدائَقها المنزليََّة فائ�ٌس مَن الإنتاِج الزراعيِّ
ُن لالأ�شرِة حاَجَتها مْن  الت�شنيَع المنزليَّ وحفَظ الأغذيِة لفترٍة طويلٍة عماًل مفيًدا، ومربًحا، كما يوؤمِّ

بع�ِس هذِه الخ�شراواِت والفواكِه على مداِر العاِم.
ُن الأ�شرَة مْن زيادِة دخِلها، عْن طريِق بيِع الفائ�ِس مَن  ومْن ناحيٍة اأخرى فالت�شنيُع الغذائيُّ يمكِّ

الإنتاِج الزراعيِّ لدْيها ب�شورٍة ُم�شنَّعٍة، وذلَك ُي�شِهُم في توفيِر فر�ِس العمِل، والحدِّ مَن البطالِة.
والفواكِه  الخ�شراواِت  واأنواَع   ، المنزليِّ الغذائيِّ  الت�شنيِع  مفهوَم  الَوْحَدِة  هذِه  في  ُف  �شتتعرَّ
، وكيفيََّة ال�شتفادِة  القابلِة للت�شنيِع، وبع�َس الطرائِق والعملّياِت المتَّبعِة في الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ

. مْن فائ�ِس الإنتاِج الزراعيِّ

يتوقُع منَك بعَد درا�شِة هذه الوحدِة اأْن:
� . َف مفهوَم الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ تتعرَّ
َف اأنواَع الخ�شراواِت والفواكِه القابلِة للت�شنيِع. � تتعرَّ
� . َف بع�َس اأداوِت واأجهزِة الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ تتعرَّ
َف بع�َس الطرائِق المتَّبعِة في حفظ الخ�شراواِت والفواكِه. � تتعرَّ
تجرَي بع�َس عمليَّاِت الت�شنيِع للخ�شراواِت والفواكِه. �
ت�شَع بطاقَة المعلوماِت على العبوِة الُمْنَتَجِة. �
َر اأهميََّة ال�شتفادِة مْن فائ�ِس الإنتاِج الزراعيِّ في ت�شنيِع الخ�شراواِت والفواكِه. � تقدِّ
� . ِة في اأثناِء الت�شنيِع الغذائيِّ حِة وال�شالمِة العامَّ تراعَي متطلَّباِت ال�شَّ
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، بهدِف  الت�شنيُع الغذائيُّ المنزليُّ مَن الأموِر التي ُيْمِكُن اأْن تماَر�َس ب�شكٍل فرديٍّ اأو جماعيٍّ
فيه  يقلُّ  وقٍت  في  ل�شتعمالِه  والفواكِه،  للخ�شراواِت  الوفيِر  الإنتاِج  موا�شِم  في  الأغذيِة  حفِظ 
دٍة مثُل: التبريِد، والتجميِد،  ٍة طويلٍة بطرائَق متعدِّ اإنتاُجه، ويمكُن حفُظ الخ�شراواِت والفواكِه لمدَّ
كِر، وطرائُق الحفِظ والت�شنيِع المختلفِة تعمُل على الحدِّ مَن  والتجفيِف، والتخليِل، واإ�شافِة ال�شَّ
الكائناِت الحيَِّة الدقيقِة اأو الق�شاِء عليها، كالبكتيريا والخمائِر، والتي ت�شبُِّب ف�شاَد الموادِّ الغذائيَِّة، 

ا ُي�شهُم في حفِظها لفتراٍت طويلٍة. ممَّ

ُد به العمليَّاُت التي تقوُم بعمِلها في المنزِل على الموادِّ الأوليَِّة كالخ�شراواِت والفواكِه  ُيق�شَ
ها وقيمِتها الغذائَّيِة بدرجٍة كبيرٍة لحيِن  وغيِرها؛ لحفِظها فترًة مَن الزمِن مَع الحفاِظ على خوا�شِّ

ا�شتخداِمها.

دْت الطرائُق  وِر العلميِّ والتكنولوجيِّ تعدَّ عرَف الإن�شاُن الت�شنيَع الغذائيَّ منُذ القدِم، ومَع التطُّ
والأ�شاليُب للت�شنيِع لما لُه مْن فوائَد عديدٍة منها:

. 1- حفُظ الأغذيِة مَن التلِف، والف�شاِد، وزيادُة عمِرها ال�شتهالكيِّ
ا ي�شاهُم في المحافظِة على اأ�شعاِر  2- ت�شنيُع فائ�ِس الإنتاِج الزراعيِّ في موا�شِم الإنتاِج الوفيِر، ممَّ

المنتجاِت الزراعيَِّة مْن مو�شٍم لآخَر.
3- ال�شتفادُة مْن انخفا�ِس اأ�شعاِر الخ�شراواِت والفواكِه في مو�شِم الإنتاِج.

4- توفيُر الوقِت والجهِد؛ لأنَّ بع�َس الموادِّ الغذائيَِّة الم�شنَّعِة يمكُن تناُوُلها مبا�شرًة دوَن اإعادِة 
تح�شيِرها.

مفهوُم الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّاأّول

اأهميَُّة ال�شتفادِة مْن فائ�ِص الإنتاِج الزراعيِّ في الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّثانيًا

الت�شنيُع الغذائيُّ المنزليُّالّدر�ُص الأّوُل



53

تختـلُف الخ�شـراواُت والفـواكُه في الخوا�سِّ وفي ال�شكِل، واللوِن، والطعِم والحجـِم، وقـْد 
ُت�شتخَدُم في الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ اأجزاٌء دوَن الأخرى مَن النباِت مثُل الثماِر، اأو البذوِر، اأو 

الأوراِق، اأو ال�شيقاِن، اأو الجذوِر.
القيمُة الغذائيَُّة للخ�شراواِت والفواكِه الطازجِة، اأكثُر بكثيٍر مْن تلَك الم�شنَّعِة، اإل اأّن الأ�شاليَب 
بع�ُس  يلي  الغذائيَِّة، وفيما  القيمِة  مَن  الأكبِر  الجزِء  ، تحافُظ على  الغذائيِّ الت�شنيِع  في  ال�شحيحَة 

. اأنواِع الخ�شراواِت والفواكِه القابلِة للت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ

1- بع�ُص اأنواِع الخ�شراواِت القابلِة للت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ
، كمرحلِة  اإنَّ الختـياَر ال�شليَم للخ�شراواِت يعمُل على اإنجاِح عمليَِّة الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ
ها مَن الإ�شـابــاِت وغـيِر ذلَك، وهناَك اأنواٌع كثيرٌة مَن  الن�شـــِج المنا�شـبِة، ونظافـِتها، وخلـوِّ
الخ�شــراواِت التــي ت�شلُح للت�شنيــِع الغذائيِّ المنزليِّ منهــا: البندورُة، والخيــاُر، والفقو�ُس، 
والفلفــُل، والقرُع، والجزُر، وال�شمندُر، والبطاطا، والب�شُل، والثوُم، وال�شبانُخ، والملوخيَُّة، 

والبقدون�ُس، والنعنُع، والكزبرُة والقرنبيُط والبقولّياُت باأنواِعها، انظْر اإلى ال�شكِل )1-3(.

 اأنواُع الخ�شراواِت والفواكِه القابلِة للت�شنيِع المنزليِّثالثًا

ٌة ِلْلبَحِث َقِضيَّ

الغذائيِّ  للت�شنيِع  اأخرى  فوائَد  عْن  لديَك  المتاحِة  المعرفِة  م�شادِر  با�شتخداِم  ابحْث 
ة اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معلِِّمَك. ، واعر�شْ المنزليِّ

. 5- الم�شاهمُة في زيادِة دخِل  الأ�شرِة، عْن طريِق الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ
6- توفيُر فر�ِس عمٍل لأفراِد الأ�شرِة والحدُّ مَن البطالِة.

7- الت�شنيُع الغذائيُّ المنزليُّ مَن الم�شاريِع القت�شاديَِّة ذاِت التكاليِف المنخف�شِة.
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. ال�ّشكُل )3-2(: بع�ُس اأنواِع الفواكِه القابلِة للت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ

2- بع�ُص اأنواِع الفواكِه القابلِة للت�شنيِع المنزليِّ
هناَك اأنواٌع عديدٌة مَن الفواكِه القابلِة للت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ ومنها:

اُح، والإجا�ُس، وال�شفرجُل. اأ   - التفاحيَّاُت: التفَّ
اُق، والم�شم�ُس، والخوُخ، والكرُز، وغيُرها. ب- اللوزيَّاُت: الدرَّ

جـ- الحم�شيَّاُت: الليموُن، والبرتقاُل، والكلمنتينا، والمندلينا، والجريُب فروُت، وغيُرها.
د  - العنُب، والتيُن، والزيتوُن. انظْر اإلى ال�شكِل )2-3(.

. ال�ّشكُل )3-1(: بع�ُس اأنواِع الخ�شراواِت القابلِة للت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ
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ال�ّشكُل )3-3(: بع�ُس الأدواِت والتجهيزاِت الكهربائيَِّة الموجودِة في المطبِخ.

وناتِه  ُع على الُمنتِج فــي معرفِة نوعِه، وتاريِخ ت�شنيعــِه، ومكِّ تكمــُن اأهميَّــُة البطاقِة التــي ُتو�شَ
ٍة غذائّيٍة تاريٌخ لإنتاِجهــا، وتاريٌخ لنتهاِء �شالحيَِّتها، ونتيجــًة لزيادة الوعِي  وغيِرهــا، فلكلِّ مــادَّ

ال�شحيِّ لدى الإن�شاِن، اأ�شبَح مَن ال�شروريِّ و�شُع البطاقِة على المنتِج.

بطاقُة المعلوماِت )البياُن(رابًعا

يحتوي كلُّ مطبٍخ �شواًء اأَكاَن كبيًرا اأْم �شغيًرا على اأدواٍت �شروريٍَّة لتح�شيِر الطعاِم، وت�شاعُد 
ُم هذِه الأدواُت اإلى مجموعتين: في توفيِر الوقِت والجهِد والكلفِة، وتق�شَ

1- الأدواُت والتجهيزاُت الكبيرُة
والثالجَة،  المواقَد،  وت�شمُل  عديدٍة،  واأنواٍع  واأحجاٍم،  اأ�شكاٍل  ِة  بعدَّ الأدواُت  هذه  تتوفَُّر 

الَة ال�شحوِن، وغيَرها انظْر اإلى ال�شكِل )3-3(. َد، وغ�شَّ والمجمِّ

بع�ُص اأدواِت واأجهزِة الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّخام�ًشا
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2- الأدواُت والتجهيزاُت ال�شغيرُة
ُت�شتخــَدُم هذه الأدواُت في التعامِل المبا�شِر مَع الخ�شراواِت والفواكِه، كالتق�شيِر، والتقطيِع، 
طاُت، والمقالــي، ومفاتيُح العلِب،  والفــرِم، والبر�ِس، وغيِرها، ومــْن هــذه الأدواِت الخالَّ
دُة ال�شتخداِم، واألواُح  وال�شوُك، والمالعُق، والمكاييُل باأحجاٍم مختلفــٍة، وال�شكاكيُن متعدِّ

تقطيٍع، والمرطباناُت، والم�شافي، وغيُرها، انظْر اإلى ال�شكِل )3-4(/ اأ، ب، جـ، د، هـ.

ال�ّشكُل )3-4(: بع�ُس الأدواِت والتجهيزاِت الكهربائيَِّة ال�شغيرِة الموجودِة في المطبِخ.

. )ب( خالٌط كهربائيٌّ . ) اأ ( خفاٌق كهربائيٌّ

النشاُط )3-1(: األدواُت والتجهيزاُت المستخدَمُة في التصنيِع الغذائيِّ المنزليِّ

تــَك، ومطبِخ منزِلَك  اأُح�شــْر اأ�شـماَء الأدواِت  بالرجــوِع اإلى م�شغــِل التربيِة المْهنيَِّة في مدر�شِ
ها على زمالئَك باإ�شراِف  ْنها في دفتــِرَك، واعر�شْ والتجهيــزاِت، التي لْم ُتذكْر فيما �شبَق، ودوِّ

معلِِّمَك.

)جـ( طناجُر ومقالي.

)هـ( مرطباناٌت.) د ( مغارُف.
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ُة في اأثناِء الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ�شاد�ًشا ُة وال�شالمُة العامَّ ال�شحَّ

ِة  يُد بخطواِت الت�شنيِع الغذائيِّ بطريقٍة �شليمٍة مْن اأهمِّ العوامِل التي تحافُظ على �شحَّ ُيعدُّ التقُّ
، الذي يمكُن اأْن يحدَث نتيجَة اتِّباِع طرائَق خاطئٍة  ِم الغذائيِّ الفرِد؛ لأنَّها تقي مَن الإ�شابِة بالت�شمُّ
، كما اأنَّ تجنَُّب الحوادِث التي قْد تحدُث في اأثناِء الت�شنيِع الغذائيِّ  في الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ
تحدُث  الحوادِث  واأغلُب  فيِه،  العامليَن  �شالمِة  على  للمحافظِة  ال�شروريَِّة  الأموِر  مَن   ، المنزليِّ

ب�شبِب عدِم المعرفِة، وعدِم الهتماِم، ومْن هذِه الحوادِث:
. 1- الحوادُث الناجمُة عْن عدِم المعرفِة والهتماِم باأموِر الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ

الغذائيِّ  الت�شنيِع  في  خاطئًة  طرائَق  ممار�شتِه  نتيجَة  وم�شكالٍت  باأمرا�ٍس  الفرُد  ي�شاُب  قْد 
ها في ما يلي: ، نجمُل اأهمَّ المنزليِّ

نعِة منزليًَّا. ُم الناتُج عِن الأغذيِة الم�شَّ اأ    - الت�شمُّ
ِة ب�شكٍل خاطى. ب- الجروُح الناتجُة عْن ا�شتخداِم ال�شكاكيِن والأدواِت الحادَّ

جـ- الحروُق الناتجُة عْن عدِم النتباِه اإلى م�شبِّباِت الحروِق، كاللهِب المبا�شِر، وال�شوائِل ال�شاخنِة.
د  - الوقوُع على الأر�شيَّاِت ب�شبِب ان�شكاِب ال�شوائِل عليها.

ِة ِة وال�شالمِة العامَّ 2- الحتياطاُت والتدابيُر الالزمُة للحفاِظ على ال�شحَّ
، يجُب اأخُذ الحتياطاِت  للوقايِة مَن الأمرا�ِس والحوادِث التي تحدُث في اأثناِء الت�شنيِع الغذائيِّ

ِة ومنها: ِة وال�شالمِة العامَّ والتدابيِر الالزمِة للحفاِظ على ال�شحَّ
. اأ     - النظافُة ال�شخ�شيَُّة، ونظافُة المكاِن، والأدواُت الم�شتخدمُة في الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ

ب- التقيُُّد بخطواِت الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ ال�شحيحِة.
جـ- اختياُر الأماكِن المنا�شبِة لحفِظ الموادِّ الم�شنَّعِة.

ُد مْن �شالمِة الأدواِت والتجهيزاِت، كتو�شيِل الغاِز ب�شكٍل اآمٍن، وخلوِّ غطاِء الفرِن  د  - التاأكُّ
ِد. جِة، والمجمِّ مَن الموادِّ الدهنيَِّة، كالزيِت، ودرجِة تبريِد الثالَّ

ٍء

ٌة ِلْلبَحِث َقِضيَّ

ابحْث با�شتخداِم م�شادِر المعرفِة المتاحِة لك عْن بع�ِس الحوادِث التي قْد تحدُث في اأثناِء 
ها على زمالئَك، باإ�شراِف معلِّمَك. ، وكيفيَِّة الوقايِة منها، واعر�شْ الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ
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النتاُج التعّلميُّ
� . ُم المرطباناِت قبَل ا�شتخداِمها في الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ يعقِّ

المعلوماُت النظريُّة
ِة في كلِّ مكاٍن، ووجوُدها ي�شبُِّب تلَف  توجُد الأحياُء الدقيقُة مثُل البكتيريا، والفطرياِت ال�شارَّ
اُذ التدابيِر الالزمِة لتفاديها، مثُل تعقيِم الأوعيِة التي تحفُظ المنتجاِت  وف�شاَد الأطعمِة، لذا يجُب اتخِّ

اِم المائيِّ ال�شاخِن. ُم با�شتخداِم الحمَّ الغذائّيَة، كالمرطباناِت التي تعقَّ

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الاّلزمُة
• مرطباناٌت زجاجيٌَّة، طنجرٌة كبيرٌة للغلي، ملقٌط كبيٌر، فرُن غاٍز، ملعقٌة كبيرٌة مْن بيكربوناِت 	

ال�ضودا، فوٌط للتجفيِف، قفازاٌت، ماٌء و�ضابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

تعقيُم مرطباناِت حفِظ الأغذيِةالتّمريُن: )1-3(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2
3

4

ِة،  ــِة وال�شالمِة العامَّ راِع متطلَّباِت ال�شحَّ
مثــُل ارتــداِء قفــازاِت اليديــن، ومالب�ِس 
العمــِل وتجهيِز اأدواِت العمــِل وغيِرها، 

عنَد البدِء بالعمِل.
ِز الموادَّ والأدواِت الالزمَة للعمِل. جهِّ

اختِر المرطبانــاِت الزجاجيََّة التي تكوُن 
قاِت، كما هــو مبيٌَّن في  خاليًة مــَن الت�شقُّ

ال�شكِل )5-3(.
اغ�شــِل المرطبانــاِت بالمــاِء وال�شابــوِن 

جيًِّدا.

ال�ّشكُل )5-3(
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5

 6

7

8

9

�شْع كميًَّة مــَن الماِء فــي الطنجرِة حيُث 
يكــوُن حجُمهــا بمقــداِر ثلثــي حجــِم 
المرطبانــاِت، واأ�شْف ملعقــًة كبيرًة مْن 
بيكربونــاِت ال�شودا في المــاِء، كما هَو 

مبيٌَّن في ال�شكِل )6-3(.

�شِع الطنجــرَة على فرن الغــاز، واترْكها 
لحيِن غلياِن الماِء.

�شِع المرطبانــاِت واأغطيَتهــا واحًدا تلَو 
، با�شتخداِم الملقِط  الآخِر في الماِء المغليِّ
الكبيــِر، واترْكها مدَة )15-20( دقيقًة، 

كما هَو مبيٌَّن في ال�شكِل )7-3(.

اأخــرِج المرطباناِت مــَن المــاِء ال�شاخِن 
ٍة  بوا�شطِة الملقــِط و�شْعها على فوطٍة جافَّ
ونظيفــٍة مراعًيــا الدّقَة في العمــِل واتخاَذ 
الحذِر، كما هَو مبيٌَّن في ال�شكِل )8-3(.

ِف المرطباناِت بفوطٍة نظيفٍة، و�شْع  جفِّ
فيها الموادَّ الغذائيَّــَة الم�شنَّعَة مبا�شرًة، 
ــَة ال�شاخنــَة، كمــا فــي ال�شكِل  وخا�شَّ

.)9-3(

ال�ّشكُل )6-3(

ال�ّشكُل )7-3(

ال�ّشكُل )9-3(

ال�ّشكُل )8-3(
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10

11

ــِف الأدواِت التــي ا�شتخدْمَتهــا جّيًدا  نظِّ
�ِس، بعَد  واأعــْدها اإلــى مكاِنهــا المخ�شَّ
النتهاِء مَن العمِل. واترك مكانَك نظيًفا.

اغ�شْل يديَك بالماِء وال�شابوِن جّيًدا بعَد 
النتهاِء مَن العمــِل، دوَن الإ�شراِف في 

الماِء، كما في ال�شكِل )10-3(.
ال�ّشكُل )10-3(

تمريٌن عمليٌّ
- قْم بتعقيِم اأحجاٍم مختلفٍة مْن مرطباناِت حفِظ الأغذيِة جيًِّدا، كما تعلَّْمَت في التمريِن ال�شابِق، 

باإ�شراِف معلِِّمَك.

النشاُط )3-2(: بطاقُة المعلوماِت )بياٌن( على العبواِت المنتَجِة

في  المنزليِّ  الغذائيِّ  للت�شنيِع  ٍة  معلوماٍت خا�شَّ بطاقَة  الحا�شوِب  برمجيَّاِت  با�شتخداِم  ْم  �شمِّ
ها على زمالئَك، باإ�شراِف  ْح اأهمَّ المعلوماِت التي يجُب و�شُعها فيها، واعر�شْ منزِلَك، وو�شِّ

معلِِّمَك.

ْر فكِّ

مِة، المحتويِة على الموادِّ الغذائيَِّة الم�شنَّعِة، دليٌل    �شدوُر �شوٍت عنَد فتِح المرطباناِت المعقَّ
ِة التعقيِم. على �شحَّ
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ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

. ِح المق�شوَد بالت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ 1- و�شِّ
. 2- اذكْر اأربعًة مْن فوائِد الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ

3- اذكْر خم�شَة اأمثلٍة على الفواكِه والخ�شراواِت القابلِة للت�شنيِع الغذائي في المنزِل.
4- علِّْل ما ياأتي:

اأ  - تجفيُف الأدواِت والتجهيزاِت ال�شغيرِة الم�شتخدمِة في الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ 
قبَل اإعادِتها اإلى مكاِنها في المطبِخ.

ب - �شرورُة و�شِع بطاقِة المعلوماِت )البيان( على المنتِج الغذائيِّ الم�شنَِّع في المنزِل.
مرّبى  تح�شيُر  المهنيَِّة  التربيِة  م�شغِل  في  التا�شِع  ال�شفِّ  طلبِة  مْن  مْن مجموعٍة  ُطلَب   -5
المجموعِة  لهذِه  تقديُمها  يمكُن  التي  والحتياطاُت  التدابيُر  ما  و�شْح  الم�شم�ِس، 

ِة وال�شالمِة العاّمِة. للحفاِظ على ال�شحَّ
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حفظ الخ�شراواِت والفواكِهالّدر�ُص الثّاني

ِة الإن�شاِن؛ لأّنها تمدُّ الج�شَم بالعنا�شِر  ُتَعدُّ الخ�شراواُت والفواكُه مَن الأغذيِة ال�شروريَِّة ل�شحَّ
الغذائيَّــِة، وت�شاعُد في الوقايِة مَن الأمرا�ِس، وتنتُج المملكــُة الأردنيَُّة الها�شميَُّة كمياٍت وفيرًة مَن 
الخ�شــراواِت والفواكِه على مـداِر العــاِم، وفي كثيٍر مَن الأحياِن يكوُن هـنــاَك فائ�ٌس مَن الإنتاِج 

ا يجعُل الت�شنيَع الغذائيَّ �شروريَّا لحفِظ هذِه المنتجاِت، وت�شويِقها. ، ممَّ الزراعيِّ
وهناَك طرائُق عديدٌة لحفظ الخ�شراواِت والفواكِه، انظِر اإلى ال�شكِل )11-3(:

طرائُق حفظ 
الخ�شراواِت 

والفواكِه

ِر اإ�شافُة ال�شكَّ التجفيُف التخليُلالتبريُد التجميُد

ال�ّشكُل )3-11(: بع�ُس طرائِق حفظ الخ�شراواِت والفواكِه.

جِة(اأّول التبريُد )في الثالَّ

جِة؛ لتثبيِط  ُيق�شُد به حفظ المواد الغذائيَّة طازجة على درجة حرارة )4( درجة مئوية في الثالَّ
الزهرِة  مثُل  والفواكِه  الخ�شراواِت  مَن  كثيٍر  حفُظ  ويمكُن  والأنزيماِت،  الدقيقِة  الأحياِء  عمِل 
اِح، والبرتقاِل،  والليموِن، والعنِب بهذِه الطريقِة. )القرنبيط(، والبندورِة، والخياِر، والفجِل، والتفَّ

ْر فسِّ

جِة دوَن تكدي�ٍس. يجُب ترتيُب الخ�شراواِت والفواكِه داخَل الثالَّ



63

النتاُج التعلُّميُّ
يحفُظ القرنبيط بطريقِة التبريِد. �

المعلوماُت النظريَُّة
دِة اأياٍم، وذلَك  ُيحافُظ التبريُد في درجِة الحرارِة المالئمِة، على جودِة الفواكِه والخ�شراواِت لعَّ
ُل عنَد  يعتمُد على نوِع الفواكِه والخ�شـراواِت وغالـًبا ما يكـوُن بيَن )1-5( درجٍة مئويٍة، وُيف�شَّ
ِب الروائِح  ها بالورِق، اأو النايلوِن، اأو و�شُعها في وعاٍء لُه غطاٌء؛ لمنِع ت�شرُّ حفِظها بطريقِة التبريِد لفُّ

ِر الماِء مْنها. مَن الطعاِم اإليها، وكذلك لمنِع تبخُّ

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
• جٌة كهربائيٌَّة، 	 راأ�ُص قرنبيط،  فوٌط نظيفٌة، اأكيا�ٌص، م�ضفاٌة، قفازاٌت، �ضكيٌن، �ضلٌَّة، بطاقُة بياٍن، ثالَّ

ماٌء و�شابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

حفُظ القرنبيِط)الزهرِة(  بطريقِة التبريِدالتّمريُن: )2-3(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2
3
4

5

ِة،  ِة وال�شالمــِة العامَّ راِع متطلبــاِت ال�شحَّ
مثــُل ارتــداِء قفــازاِت اليديــِن، ومالب�ِس 
العمِل، قبَل البدِء بالعمِل وكْن حذًرا في اأثناِء 

ا�شتخداِم الأدواِت الحادِة )كال�شكيِن(.

جهِز الموادَّ والأدواِت الالزمَة للعمِل.
جَة وجودَة تبريِدها ونظافِتها. ِد الثالَّ تفقَّ

ْعُه بالحجِم  ــْد راأ�َس القرنبيــِط، وِقـــطِّ تفقَّ
المنا�شِب انظْر اإلى ال�شكِل )12-3(.

اغ�شِل القرنبيَط بالماِء جيًِّدا.
ال�ّشكُل )12-3(
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6

7

8

9

�شِع القرنبيَط في م�شفاٍة؛ للتخلُّ�ِس مَن الماِء 
الزائِد ثمَّ �شْعها على فوطٍة نظيفٍة، لمتـ�شا�ِس 

الماِء، انـظْر اإلى ال�شكِل )13-3(.
عليها  و�شْع  ٍب؛  مثقَّ كي�ٍس  في  القرنبيَط  �شِع 
جِة،  الثالَّ درِج  في  واحفْظها  البياِن،  بطاقَة 

مراعًيا الدّقَة في العمِل.
جيِّــًدا  ا�شتخدْمَتهــا  التــي  الأدواِت  ــِف  نظِّ
�ِس، بعَد النتهاِء  واأعْدها اإلى مكاِنها المخ�شَّ

مَن العمِل، واترْك مكاَنَك نظيًفا
بعَد  وال�شابوِن  بالماِء  جيًِّدا  يديَك  اغ�شْل 

النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�شراِف في الماِء.

تمريٌن عمليٌّ
- قْم بتبريِد البروكلي في الثَّالجِة كما تعلَّْمَت في التمريِن ال�شابِق، باإ�شراِف معلِِّمَك.

ال�ّشكُل )13-3(

التجميُدثانيًا

ًة طويلًة،  ِة الغذائيَِّة بيــَن )-10 اإلى -18( �ْس؛ لحفِظهــا مدَّ هــَو خف�ُس درجِة حـــرارِة المادَّ
وبهــذه الطريقِة يتمُّ تثبيــُط نموِّ وتكاثِر الأحياِء الدقيقِة، وُيعَزى التاأثيــُر الحافُظ لهذه الطريقِة، اإلى 
تحويــِل جزيئاِت الماِء اإلى بلوراٍت ثلجيٍَّة، ي�شعُب على الأحياِء الدقيقِة الإفادُة منها، بالإ�شافِة اإلى 
، ويمكُن حفُظ كثيٍر من الخ�ضرواِت بهذه الطريقِة، مثُل الجزِر،  خف�ِص اأو وقِف الن�ضاِط االأنزيميِّ

والبقولّياِت كالفا�شولياِء الخ�شراِء والبازيالِء، والخ�شراواِت الورقيَِّة كالملوخيَِّة، وغيِرها.

معلومٌة

مَن الم�شكالِت التي تحدُث عنَد َتبريِد الَخ�شراواِت والفواكِه، بعَد مروِر اأياٍم تغيُُّر في اللوِن 
ها في الثالجِة. ُدها بيَن حيٍن واآَخر، وعدُم تكدي�شِ والمظِهر واأعرا�ُس الذبوِل، لذا يجُب تفقُّ
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النتاُج التعلُّميُّ
يحفُظ الفا�شولياَء الخ�شراَء بطريقِة التجميِد. �

المعلوماُت النظريَُّة
ى وتحفُظ في  ُد �شريًعا، وُت�شفَّ ها للحرارِة بال�شلِق الخفيِف، ثمَّ ُتبرَّ ُد الخ�شراواُت بعَد تعري�شِ ُتجمَّ
الأواني اأو الأكيا�ِس البال�شتيكيَِّة المنا�شبِة بالطريقِة ال�شحيحِة؛ ل�شماِن �شالمِتها وعدِم تلِفها ب�شكٍل 
�شريٍع، مَع المحافظِة على القيمِة الغذائيَِّة، والخوا�سِّ الطبيعيَِّة لها كالرائحِة، وال�شكِل،والطعِم، 
مدُة  وتقلُّ  تقريًبا،  �شهًرا  مدَة )12-9(  المجّمدِة  والفواكِه  الَخ�شراواِت  يمكُن حفُظ  والقواِم. 

الحفِظ كّلما ارتفعْت درجُة حرارِة التخزيِن.
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

• اٍف، طنجرٌة، �شريٌط ل�شٌق، بطاقُة بياٍن، 	 فا�شولياُء )ن�شُف كيلو(، �شكيٌن، اأكيا�ُس نايلوٍن �شفَّ
جٌة، ماٌء و�شابوٌن. دٌة اأو ثالَّ فرُن غاٍز، مجمِّ

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

حفُظ الفا�شولياِء بالتجميِدالتّمريُن: )3-3(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2
3

ِة،  ــِة وال�شالمِة العامَّ راِع متطلباِت ال�شحَّ
مثــُل ارتــداِء قفــازاِت اليديــِن، ومالب�ِس 

الَعمِل، قبَل البدِء بالعمِل.
ِر الموادَّ والأدواِت الالزمَة للعمِل. ح�شِّ

اأزْل خيوَط الفا�ضولياِء واأطراَفها، الحتواِء 
الخيوِط على األياٍف ت�ضتهلُك وقًتا طوياًل 
ِع القروَن بطوِل حوالي  في الن�شــِج ثمَّ قطِّ
ْعها فــي الم�شفاِة كما في  )3( �شــْم، و�شَ

ال�ّشكُل )3-14(ال�شكِل )14-3(.
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5

6

7
8

9

10

ثمَّ   ، ماٍء مغليٍّ في  عَة  المقطَّ الفا�شولياَء  �شِع 
ٍة  لمدَّ عاليٍة  حرارٍة  بدرجِة  ناٍر  على  �شْعها 

)3( دقائَق كما في ال�شكِل )15-3(.

، و�شْعها  المغليٍّ الماِء  مَن  الفا�شولياَء  ارفِع 
ِة )3( دقائَق، حتى تبرَد،  في الماِء البارِد لمدَّ
ال�شكِل  في  كما  جيًِّدا  الماِء  مَن  ها  �شفِّ ثمَّ 

.)16-3(

عبــىِء الفا�شــولـياَء فــي اأكيا�ــسِ النايــلوِن 
ــاِف ب�شــكٍل منب�شٍط واأغلْقهــا جيًِّدا،  ال�شفَّ
مراعًيا الإتقاَن في العمــِل، كما في ال�شكِل 

.)17-3(

ْز بطاقَة البياِن واأل�شْقها على الكي�ِس. جهِّ
ِد. �شِع الفا�شولياَء في المجمِّ

ِف الأدواِت التي ا�شتخدْمَتها واأعْدها اإلى  نظِّ
�ِس، بعَد النتهاِء مَن العمِل،  مكاِنها المخ�شَّ

واترْك مكاَنَك نظيًفا.
بعَد  وال�شابوِن  بالماِء  جيًِّدا  يديَك  اغ�شْل 
النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�شراِف في الماِء.

تمريٌن عمليٌّ
جِة، كما تعلَّْمَت في التمريِن ال�شابق،  ِد الثالَّ - قْم بحفِظ الفوِل الأخ�شِر بطريقِة التجميِد في مجمِّ

باإ�شراِف معلِِّمَك.

ال�ّشكُل )16-3(

ال�ّشكُل )17-3(

ال�ّشكُل )15-3(
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ْر فسِّ

عنَد تجميِد الخ�شراواِت اأو الفواكِه في الأكيا�ِس، يجُب العمُل على اإخراِج اأكبِر قدٍر ممكٍن من 
الهواِء مْن داخِل الأكيا�ِس.

معلومٌة

الَخ�شراواِت  ا�شمراِر  مثَل  والفواكِه،  الَخ�شراواِت  تجميِد  عنَد  الم�شكالِت  بع�ُس  تحدُث 
�س للهواِء مدًة بعَد التقطيِع، لذا يجُب الإ�شراُع في ال�شلِق لمدٍة كافيٍة، وكذلَك  ب�شبب التعرُّ

جفاِف �شطِح الَخ�شراواِت المجمدِة ب�شبِب �شوِء التغليِف، فيجُب ربُط الأكيا�س جيًدا.
دِة المرتفعِة،  ووجِود بلوراٍت ثلجيٍة على الخ�شراواِت المجمدِة، ب�شبِب درجِة حرارِة المجمِّ

دِة اإذا لزَم الأمُر. لذا يجُب التاأكُد مْن انخفا�ِس درجِة حرارِة المجمِّ

التجفيُفثالثًا

رفِع  اإلى  ي  يوؤدِّ ا  ممَّ لتجفيِفها،  والفواكِه  الخ�شراواِت  في  الماِء  ن�شبِة  فيها خف�ُس  يتمُّ  عمليٌَّة 
تركيِز الموادِّ ال�شلبِة لإيقاِف نموِّ الأحياِء الدقيقِة، ويمكُن حفُظ كثيٍر مَن الخ�شراواِت والفواكِه 
بع�ِس  اإلى  بالإ�شافِة  الملوخيَِّة،  مثُل:  الورقيَِّة  والخ�شراواِت  والباميا،  البندورِة،  مثُل:  بالتجفيِف 

الفواكِه مثُل: العنِب والتيِن والم�شم�ِس، والخوِخ، انظْر اإلى ال�شكِل )18-3(.

فِة. ال�شكُل )3-18(: بع�ُس اأنواِع الخ�شراواِت والفواكِه المجفَّ
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النتاُج التعلُّميُّ
فُف الباميا بطريقٍة �شحيحٍة. � يجِّ

المعلوماُت النظريَُّة
تعــدُّ الباميا مــَن الخ�شــراواِت ذاِت القيمِة الغذائيَّــِة العاليِة، لأنَّهــا غنيٌة بالمعادِن مثــُل: الحديِد 
والكال�شيــوِم والف�شفوِر، والفيتاميناِت مثُل: فيتاميــِن ) اأ ( وفيتاميِن )ج(، ويمكُن حفُظها بطريقِة 

فًة ل�شهولِة حفِظها. ُلها مجفَّ التجميِد، اإِل اأنَّ البع�َس يف�شِّ

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
• ِم�شفاٌة، 	 للتجفيِف،  العيوِب، وعاٌء عميٌق، �شينيٌَّة  مَن  الطازجِة والخاليِة  الباميا  مَن  كيلوغرام 

قطعُة قما�ٍس، اأكيا�ٌس مَن القما�ِس اأو عبواٌت محمكُة الغطاِء، بطاقُة بياٍن، ماٌء و�شابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

تجفيُف البامياالتّمريُن: )4-3(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2

3

ِة،  ــِة وال�شالمِة العامَّ راِع متطلباِت ال�شحَّ
مثــُل ارتــداِء قفــازاِت اليديــِن، ومالب�ِس 

الَعمِل، قبَل البدِء بالعمِل.
جهِز الموادَّ والأدواِت الالزمَة للعمِل.

انــزْع اأقمــاَع الباميا بال�شكيِّــِن؛ لأنَّ هذا 
الجزَء �شلــٌب وقا�ٍس، وي�شيُف طعًما غيَر 
ْد مْن  مرغوٍب بــِه في اأثنــاء طهيــِه، وتاأكَّ
هــا مَن العيــوِب، انظْر اإلــى ال�شكِل  خلوِّ

.)19-3(
ال�ّشكُل )19-3(
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4

5

6

7

8

9

10

فاِة؛  اغ�شِل الباميا جيًِّدا، و�شْعها في الِم�شْ
للتخلُّ�ِس مَن الماِء الزائِد كما في ال�شكِل 

.)20-3(

ٍة، كما في  ِف الباميا بقطعِة قما�ٍس جافَّ جفِّ
ال�شكِل )21-3(.

�شِة  ان�شْر قروَن الباميا على ال�شينيَِّة المخ�شَّ
للتجفيِف، انظْر اإلى ال�شكِل )22-3(.

ِة )7-10( اأياٍم في  اتــرِك ال�شينيَّــَة لمــدَّ
مــكاٍن ظليــٍل جيِّــِد التهويِة مــَع التقليِب 

اليوميِّ للباميا.

�شْع قــروَن الباميا في اأكيا�ــسِ القما�ِس اأو 
اأوعيٍة حافظــٍة راعًيا التقــان في العمل، 
واأْحِكْم غطاَءها، و�شْع بطاقَة البياِن عليها 
مراعًيا الإتقاَن فــي العمِل، واحفْظها في 

مكاٍن جافٍّ كما في ال�شكِل )23-3(.

واأَعْدها  ا�شتخدْمَتها  التي  الأدواِت  ِف  نظِّ
النتهاِء مَن  بعَد  �ِس،  المخ�شَّ اإلى مكاِنها 

العمِل، واترْك مكاَنَك نظيًفا.
بعَد  وال�شابوِن  بالماِء  جيًِّدا  يديَك  اغ�شْل 
النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�شراِف في الماِء.

ال�ّشكُل )21-3(

ال�ّشكُل )22-3(

ال�ّشكُل )23-3(

ال�ّشكُل )20-3(
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تمريٌن عمليٌّ
- قْم بتجفيِف الفلفِل الأحمِر، با�شتخداِم الإبرِة والخيِط، باإ�شراِف معلِِّمَك.

معلومٌة

الباميا،  مَن  اإبرٍة وخيٍط، وعمِل عقوٍد  با�شتخداِم  الباميا  قروِن  لتجفيِف  التقليديَُّة  الطريقُة   ●
، لحيِن جفاِفها. وتعليِقها في مكاٍن ظليٍل وجافٍّ

بالعفِن  الإ�شابُة  والفواكِة،  الَخ�شراواِت  تجفيِف  عنَد  تحدُث  قْد  التي  الم�شكالِت  مَن   ●

ها للرطوبِة، لذا يجُب و�شُع الأغذيِة  والتلوُث بالح�شراِت ب�شبِب التخزيِن الخِطاأ، وتعّر�شُ
المجففِة في اأكيا�ٍس قما�س مهواٍة اأو عبواٍت معدنيٍة محكمِة الغلِق، بدرجِة حرارِة الغرفِة 

اأو اأقلَّ مْن ذلَك في مكان بارٍد وجيِد التهويِة، وبعيًدا عْن م�شادِر الرطوبِة والحرارِة.

التخليُلرابًعا

الدقيقِة  الأحياِء  بنموِّ  ت�شمُح  في ظروٍف  الملحيَِّة  المحاليِل  بو�شاطِة  الخ�شراواِت  هو حفُظ 
ِة، ومَن الخ�شراواِت  المفيدِة، مثُل بكتيريا حم�ِس الالكتيِك، في حيِن تمنُع نموَّ الميكروباِت ال�شارَّ
دُّ المحلوُل الملحيُّ القيا�شيُّ  التي ُتحَفُظ بالتخليِل الخياُر، والزيتوُن، واللفُت، والباذنجاُن، وُيعَّ

بتركيِز 6% اأي )60( غرام مَن الملِح لكلِّ لتٍر مَن الماِء.

معلومٌة

مَن الم�شكالِت التي قْد تحدُث عنَد تخليِل بع�ِس الَخ�شراواِت والفواكِه، اهتراُء المخلالِت 
اأو الطراوُة الزائدُة ب�شبِب تركيِز المحلوِل المَلحيِّ اأَقلَّ مْن )6%(، وتعّر�ُس المخلِل للهواِء، 
ا  ن�شبًيا، واأي�شً بارٍد  المخلِل في مكاٍن  ، وتخزين  الملحيِّ المحلوِل  بتركيِز  التقّيُد  لذا يجُب 
تحدُث م�شكلُة انكما�ِس المخلِل ب�شبِب تركيِز المحلوِل العالي،  وزيادِةِ في كميِة ال�شكِر اأْو 
الحم�ِس، وعدِم مالءمِة �شنِف الَخ�شراواِت اأْو جودِتها للتخليِل، لذا يجُب التّقيُد بالكمياِت 

الاّلزِمة مَن الملِح وال�شكِر والحم�ِس، واختياُر الَخ�شراواِت المنا�شبِة.
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النتاُج التعلُّميُّ
ُر مخلََّل الخياِر بطريقٍة �شحيحٍة. � يح�شِّ

المعلوماُت النظريَُّة
لنجاِح طريقِة الحفِظ بالتخليِل يجُب انتقاُء الثماِر الطازجِة الخاليِة مَن العيوِب، متجان�شِة الحجِم، 

. وا�شتعماُل الأدواِت النظيفِة، والتقيُُّد بتركيِز المحلوِل الملحيِّ
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

• ، محلوٌل 	 كيلوغرام مَن الخياِر الطازِج الخالي مَن العيوِب، ملعقٌة كبيرٌة مَن الليموِن اأو الخلِّ
ملحيٌّ )60 غراًما مَن الملِح لكلِّ لتِر ماٍء( )اأَي 4 مالعق طعام كبيرة من الملح لكل 4 كا�شات 
يٌن، مرطباناٌت زجاجيٌَّة، فوٌط، مالعٌق،  ِر، وعاٌء عميٌق، �ضكِّ مِن الماء( ، ملعقٌة �ضغيرٌة مَن ال�ضكَّ

قفازاٌت، بطاقُة بياٍن، ماٌء و�شابوٌن.
خطواُت تنفيِذ التّمريِن

حفُظ الخياِر بالتخليِلالتّمريُن: )5-3(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2

3

ِة،  ــِة وال�شالمِة العامَّ راِع متطلباِت ال�شحَّ
مثــُل ارتــداِء قفــازاِت اليديــِن، ومالب�ِس 

الَعمِل، قبَل البدِء بالعمِل.

جهِز الموادَّ والأدواِت الالزمَة للعمِل.

اإْن  الخيــاِر  ثمــاِر  واأقمــاَع  اأزهــاَر  اأزْل 
ُوِجَدْت، كما في ال�شكِل )24-3(.

ال�ّشكُل )24-3(
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4

5

6

7

8

9
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اغ�شــِل الثماَر جيِّــًدا، و�شْعها في م�شفاٍة 
كما في ال�شكِل )25-3(.

ــا طوليًّا فــي كلِّ ثمــرٍة براأ�ِس  اعمــْل �شقًّ
يــِن، اإذا اأرْدَت �شرعــَة التخليِل، اأو  ال�شكِّ

اأترِك الثماَر كاملًة لحفِظها لمدٍة اأطوَل.
ْمها جيًِّدا  قْم بتنظيــِف المرطبانــاِت وعقِّ

ِث المخلَِّل وف�شادِه. لمنِع َتلوُّ
�شــْع ثمــاَر الخيــاِر ب�شــكٍل مرتَّــٍب في 

المرطباِن كما في ال�شكِل )26-3(.
ــِز المحلــوَل الملحــيَّ باإ�شافِة )60   جهِّ
ْكه  غـم مَن الملِح لكلِّ لتِر مَن الماِء( وحرِّ
جيًِّدا،و�شْع عليه ملعقــًة كبيرًة مْن ع�شيِر 
، وملعقــًة �شغيرًة مَن  الليمــوِن اأو الخــلِّ
��ِر، وذل��َك لزي��ادِة ن�ض��اِط بكتيريا  ال�ضكَّ

حام�ِس الالكتيِك.
اأ�شِف المحلوَل الملحيَّ على المرطباِن، 
حتى يغمَر كلَّ الثماِر، لمنِع النموِّ الفطريِّ 

على �شطِح المخلَِّل.
مــدَة اإحــكاٍم  دوَن  المـرطبــاَن  اأغـلــِق 

)1-2( يـوٍم؛ لُي�شَمــَح للغازِت المتولِّدِة 
بـالخـروِج، ثمَّ اأغلْقــه باإحكاٍم، ومراعًيا 

الإتقاَن في العمِل.
�شــْع مل�شَق البياِن علــى المرطباِن وعبْئ 
عليه، المعلوماِت )ا�شُم المخلَِّل، وتاريُخ 

ناُت(. التخليِل، والمكوِّ

ال�ّشكُل )26-3(

ال�ّشكُل )25-3(
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12

13
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احفِظ المرطباَن في مكاٍن جافٍّ وبارٍد لحيِن 
ال�شتخداِم، انــظِر اإلى ال�شـكِل )27-3(.

اإلى  واأعْدها  ا�شتخدْمَتها،  التي  الأدواِت  ِف  نظِّ
�ِس، واترْك مكاَنَك نظيًفا. مكاِنها المخ�شَّ

اغ�شْل يديَك جيًِّدا بالماِء وال�شابوِن بعَد النتهاِء 
مَن العمِل، دوَن الإ�شراِف في الماِء.

تمريٌن عمليٌّ
- قْم بتخليِل الجزِر كما تعلَّْمَت في التمريِن ال�شابق، باإ�شراِف معلِِّمَك.

ِرخام�ًشا الحفُظ باإ�شافِة ال�شكَّ

ــِر مَن الطرائِق القديمــِة وال�شائعِة، اإْذ ُتحفــُظ الخ�شراواُت  ُتَعــدُّ طريقــُة الحفِظ باإ�شافِة ال�شكَّ
ِر؛ الذي يوقُف نموَّ معظِم الأحياِء الدقيقِة، الم�شبِّبِة لف�شاِد الأغذيِة،  والفواكُه بتركيٍز عاٍل مَن ال�شكَّ

وبهذِه الطريقِة يتمُّ حفُظ الع�شائِر والفواكِه الُم�شّكرِة والمربيَّاِت، وغيِرها.

معلومٌة

للمخلَِّل،  الزائِد  التخليِل  مَن  للتقليِل  المرطباِن؛  فتِح  بعَد  جِة  الثالَّ في  المخلَِّل  ُل حفُظ  ُيَف�شَّ
ِن الطبقِة البي�شاِء على �شطِحه. وعدُم تكوُّ

ٌة ِلْلبَحِث َقِضيَّ

ْح لماذا يجُب نزُع زهراِت الخياِر قبَل  بالرجوِع اإلى م�شادِر المعرفِة الُمتاحِة لديَك، و�شِّ
التخليِل؟ واعر�ْس ما تو�شْلَت اإليِه اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معلِِّمَك.

ال�ّشكُل )27-3(
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النتاُج التعلُّميُّ
ُر مربَّى الم�شم�ِس ويحفظُه بطريقٍة �شحيحٍة. � يح�شِّ

المعلوماُت النظريَُّة
ا كاَن مو�شُمه  ا فيتامين ) اأ (، ولمَّ ُيعدُّ الم�شم�ُس مَن الفواكِه الغنيَِّة بالألياِف والفيتاميناِت، خ�شو�شً

ًة. الإنتاجيُّ ق�شيًرا، فاإنَّ حفَظه بهذِه الطريقِة يكت�شُب اأهميًَّة خا�شَّ

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
• ــٍر )كوبان(، ع�شيُر حبَّــة ليموٍن، لوُح 	 ن�شــُف كيلو م�شم�ٍس منــزوِع النَّوى، ن�شُف كيلو �شكَّ

ارُة ليموٍن، مرطبــاٌن، بطاقُة بياٍن، فرُن  يــٌن، اأوعيٌة، طنجرٌة بحجٍم منا�شــٍب، ع�شَّ تقطيــٍع، �شكِّ
غاٍز، ماٌء و�شابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

تح�شيُر ُمربَّى الم�شم�ِصالتّمريُن: )6-3(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2
3

4

ِة،  ــِة وال�شالمِة العامَّ راِع متطلباِت ال�شحَّ
مـثــُل ارتداِء قفــازاِت اليديــن، ومالب�ِس 

العمِل، قبَل البدِء بالعمِل.
ِر الموادَّ والأدواِت الالزمَة للعمِل. ح�شِّ

ـِه مَن  اغ�شِل الم�شم�ــسَ جيِّــًدا، و�شـفِّ
الماِء وانزِع النَّوى منُه، كما في ال�شكِل 

.)28-3(
�شِع الم�شم�َس في الطنجرِة، واأ�شْف اإليِه 
ناٍر هادئٍة  ماٍء، و�شْعه على  ن�شَف كوِب 

َة )5( دقائَق حتى ي�شبَح طريًّا. مدَّ

ال�ّشكُل )28-3(



75

5

6

7

8

9

10

11

12

13

َر، و�شِع الخليَط على ناٍر هادئٍة  اأ�شِف ال�شكَّ
ُر، كما في  مَع التحريِك حتــى يذوَب ال�شكَّ

ال�شكِل )29-3(.

طٍة حتى ين�شَج  اتــرِك الوعاَء على نــاٍر متو�شِّ
الم�شم�ُس، ال�شكُل )30-3(.

اأ�شــْف ع�شيــَر حبَّــِة الليموِن اإلــى الخليِط 
واترْكه لمدِة 5 دقائَق.

ْمهــا جيًِّدا، لمنِع  ــِف المرطباناِت، وعقِّ نظِّ
حدوِث التلُّوِث، وف�شاِد المربَّى.

امــالأ المرطباناِت بالمربَّى وهــَو �شاخٌن، ثمَّ 
اأغلْق كلَّ مرطباٍن جيِّــًدا واقلْبها لمدِة �شاعٍة. 

لماذا؟ انظْر اإلى ال�شكِل )31-3(.
األ�شْق بطاقَة البياِن على المرطباناِت واكتْب 

عليها ا�شَم المربَّى وتاريَخ الت�شنيِع.
احفِظ المرطباناِت في مكاٍن جافٍّ  معتدِل 
الحــرارِة وجيِّــِد التهويِة كما فــي ال�شكِل 

.)32-3(
ِف الأدواِت التي ا�شتخدْمَتها واأعْدها اإلى  نظِّ

�ِس، واترْك َمَكانَك نظيًفا. مكاِنها المخ�شَّ
اغ�شــْل يديَك جيِّــًدا بالمــاِء وال�شابوِن بعَد 
النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�شراِف في الماِء.

ال�ّشكُل )30-3(

ال�ّشكُل )31-3(

ال�ّشكُل )32-3(

ال�ّشكُل )29-3(
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تمريٌن عمليٌّ
- قْم بتح�شيِر مربَّى الخوِخ كما تعّلمَت في التمريِن ال�شابِق، باإ�شراِف معلِِّمَك.

معلومٌة

ظهوُر  اأو  ال�شكِر  تبلوُر  ال�شكِر،  باإ�شافِة  الفواكِة  حفِظ  عنَد  تحدُث  التي  الم�شكالِت  مَن  
اأو ق�شيرة   ال�شكِر  اأو زيادِة كميِة  ال�شكِر على �شكِل حبيباٍت، ب�شبِب نق�ِس كميِة الحم�ِس، 
مدة الطبِخ، لذا يجُب اإ�شافُة كميٍة َمْن حم�ِس الليموِن، وخلُط ال�شكِر جيًدا بالفواكِه، والطبُخ 
ا على �شطِح المّربى ب�شبِب انخفا�ِس  مدُة كافيًة بوجوِد الحم�ِس.  يحدُث نمٌو الأعفاِن اي�شً
لذا  مبللٍة،  �شكٍب  اأدواِت  وا�شتعماِل  تماًما،  جافٍة  غيِر  عبواٍت  ا�شتعماِل  اأْو  ال�شكِر،  تركيِز 
ولعالِج هذه الم�شكلِة، يُنزُع الجزُء الملّوُث بعمٍق ل يقلُّ عْن )2�شم(، وتعبئُة المرّبى �شاخًنا، 

والطبُخ مدًة كافيًة.

مشروع ريادة

وتفُيد  تفيُدَك  �شغيرٍة،  م�شاريَع  باإعداِد  فّكْر  المنزلي  الغذائيِّ  الت�شنيِع  لوحدِة  درا�شِتَك  بعَد 
اأ�شرِتَك مثُل: اإعداِد المربياِت، والمخلالِت، وتجفيِف الخ�شراواِت وغيرها، متبًعا الآتي: 

- حّدِد الم�شروَع المنا�شَب المراَد عمُلُه. 
- حّدِد المواَد والأدواِت الالزمَة لتنفيِذ م�شروِعَك ال�شغيِر. 

- حّدِد المكاَن المنا�شَب لتنفيِذ م�شروِعك فيِه. 
- قّدِر التكاليَف المالية ل�شراِء الَخ�شراواِت والأدواِت. 

- فّكْر بالطريقِة المنا�شبِة لت�شويِق المنتِج وبيعِه. 
- قّدْر قيمة الأرباِح التي �شتح�شُل عليها مْن م�شروِعَك. 

- ما راأُيَك بهذِه الفكرِة؟ هْل ُتعدُّ مجازفًة مح�شوبًة اأْم غير مح�شوبٍة. 
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ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

ِر. : التبريِد، والتجميِد، والتجفيِف، والتخليِل، واإ�شافِة ال�شكَّ ـِ 1- ما المق�شوُد بـ
ا ياأتي: 2- اذكْر طرائَق الحفِظ المالئمَة لكلٍّ ممَّ

التيُن، الجزُر، العنُب، الفراولُة، الفوُل الأخ�شُر، الملوخيَُّة، اللفُت، الزيتوُن، الفقو�ُس، 
القرُع، ال�شفرجُل.
ا ياأتي: 3- علِّْل كالًّ ممَّ

بٍة في الثالجِة. اأ   - و�شُع بع�ِس الخ�شراواِت في اأكيا�ٍس مثقَّ
اأْن تكوَن كميَُّة الخ�شراواِت والفواكِه المحفوظِة بالتجميِد في الكي�ِس  ب- يجُب 

الواحِد منا�شبًة لكميَِّة ال�شتعماِل لمرٍة واحدٍة.
جـ- ف�شُل عمليَِّة التخليِل اإذا كاَن تركيُز المحلوِل الملحيِّ اأعلى اأو اأقلَّ مَن الالزِم.

يِن عنَد تخليلِه. د  - �شقُّ الخياِر براأ�ِس ال�شكِّ
4- اأعِط اقتراًحا لمنِع حدوِث الم�شكالِت الآتيِة:

دِة. اأ   - وجوُد طبقٍة بنيَِّة اللوِن على القرنبيِط المبرَّ
ب- ظهوُر بلوراٍت ثلجيٍَّة على بع�ِس الخ�شراواِت عنَد تفريِزها.

جـ- ظهوُر طبقٍة بي�شاَء على �شطِح المخلَِّل.
د  - نموُّ بع�ِس الأعفاِن على �شطِح المربَّى.

ْح اأربعًة مَن الأموِر الواجِب مراعاُتها لتجنُِّب الحوادِث التي قْد تحدُث في اأثناِء  5- و�شِّ
. عمليَِّة الت�شنيِع الغذائيِّ
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تقويٌم ذاتيٌّ

�شْع اإ�شارَة )✓( في المكاِن المنا�شِب من الجدوِل.
يمكُنني بعَد درا�شِة هذه الَوْحَدِة اأْن:

َقُم ُر اْلأََداِءالرَّ ُموؤَ�شِّ
ب�شكٍل

جيدجيد جًداممتاز

ومفهوَم 1  ، المنزليِّ الغذائيِّ  الت�شنيِع  مفهوَم:  َح  اأو�شِّ
والتخليِل،  والتجفيِف،  والتجميِد،  بالتبريِد،  الحفِظ 

ِر. والحفِظ باإ�شافِة ال�شكَّ
2. اأَذكَر فوائَد الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ
الكبيرَة 3 المنزليِّ  الغذائيِّ  الت�شنيِع  اأدواِت  اأَ�شتخدَم 

وال�شغيرَة ب�شكٍل �شحيٍح.
َد طرائَق ت�شنيِع الخ�شراواِت، والفواكِه منزليًّا.4 اأعدِّ
طرائِق 5 باّتباِع  والفواكِه  الخ�شراواِت  بع�َس  اأحفَظ 

الحفِظ ال�شحيِح.
اأعبَئ بـطاقَة البيانــاِت، واأل�شَقها على اأكيا�ِس وعبـواِت 6

الحفِظ.
7. َر اأهميََّة الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ اأقدِّ
ِة، عنَد ت�شنيِع 8 ِة وال�شالمــِة العامَّ اأراعَي متطلَّباِت ال�شحَّ

الخ�شراواِت والفواكِه منزليًّا.
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التمديداُت الكهربائيُة 

الَوْحَدُة الرابعُة

• ما اأهميُّة التمديداِت الكهربائيِّة في حياِتنا؟	
• ما �شرورُة التّدرِب على القيام ِببع�ِص اأعماِل التمديداِت الكهربائيِّة؟	
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ال�شتغناُء  يمكُن  التي ل  الحياِة  مْن �شرورياِت  واأ�شبحْت  الحديثِة،  الحياِة  الكهرباُء ع�شُب 
والآلِت  الأجهزِة  ت�شغيِل  وفي  مكاٍن؛  كلِّ  في  الإنارِة  لتوفيِر  الكهرباَء  نحتاُج  فنحُن  عنها؛ 
الكهربائّيِة،  الطاقِة  توليِد  الكهربائّيِة عْن طريِق محّطاِت  الطاقِة  الح�شوُل على  الكهربائّيِة، ويتمُّ 
ويتمُّ نقُل هذه الطاقِة اإلى اأماكِن ا�ضتهالِكها في المنازِل والم�ضانِع وغيِرها، با�ضتخداِم خطوِط نقِل 
الطاقِة الكهربائّيِة، و�شتتعرُف في هذه الَوْحَدِة مفهوَم الر�شِم الكهربائيِّ للدارِة الكهربائّيِة، وتنفُذ 

بع�َس اأعماِل التمديداِت الكهربائّيِة.

يتوقُع منَك بعَد درا�شِة هذه الوحدِة اأْن:
تتّعرَف مفهوَم الر�شِم الرمزيِّ والر�شِم التف�شيليِّ للدارِة الكهربائّيِة. �
، واإبريِز قّوٍة )بور(. � ت�شتبدَل بع�َس مكّوناِت دارِة التمديداِت الكهربائّيِة مثُل، اإبريٍز عاديٍّ
ــَب الأنابيَب البال�شتيكيَّــَة الُم�شتخدَمَة في التمديــداِت الكهربائّيِة )وتــدّكَك( وت�شحَب  � تركِّ

الأ�شالَك الكهربائّيَة فيها.
ترّكَب المفاتيَح الكهربائّيَة على الجدراِن. �
ُتنفَذ الداراِت الكهربائّيَة الب�شيطَة الآتيَة: �

- دارُة التحّكِم في اإنارِة م�شباٍح كهربائيٍّ با�شتخداِم مفتاٍح مفرٍد مَع قاطِع حمايٍة.
- دارُة  التحّكِم في اإنارِة م�شباِح )ِفلوري�شنْت( با�شتخداِم مفتاٍح مفرٍد مَع قاطِع حمايٍة.

ُتطّبَق متطلباِت ال�شّحِة وال�شالمِة العاّمِة في اأثناِء العمِل بالتمديدات الكهربائية. �
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وتكوُن التمديداُت الكهربائّيُة في المنازِل اإّما مخفيٌة اأو ظاهرٌة: 
1- التمديداُت المخفيُّة اأو الداخليُّة

الِت والأ�شالِك الكهربائّيِة في اأنابيَب  داخَل الجدراِن، اأو الأ�شُقِف،  ُد بها تمديُد المو�شِّ وُيْق�شَ
اأو الأر�شّياِت.

2- التمديداُت الظاهرُة اأو الخارجيُّة
ــُد بها تمديــُد الأ�شالِك الكهربائّيِة ب�شــكٍل ظاهٍر خارَج الجــدراِن والأ�شقِف، وتثبيُتها  وُيْق�شَ
بوا�شطِة المرابِط )الكلب�شاِت(، اأو في اأنابيَب اأو مجاٍر بال�شتيكّيٍة اأو معدنّيٍة ظاهرٍة )ترنكات(.

اأنواُع التمديداِت الكهربائيِّةاأّول

التمديداُت الكهربائيُّة المنزليُّةالّدر�ُص الأّوُل

ْر فكِّ

ُل ا�شتعماُل التمديداِت الخارجّيِة اأو الظاهرِة في الأبنيِة ال�شكنّيِة؟ ناق�ْس ذلك مَع    لماذا ل ُيَف�شَّ
زمالئَك، باإ�شراِف معلِِّمَك.

لتنفيِذ التمديداِت الكهربائّيِة ب�شهولٍة وبطريقٍة �شحيحٍة، ودوَن حدوِث اأخطاٍء، لبدَّ مْن ر�شِم 
الم�شّمميَن  بيَن  التفاهِم  لغَة  الكهربائيُّ  الر�شُم  وُيَعدُّ  الكهربائّيِة،  الداراِت  لمّكوناِت  مخّططاٍت 
)المهند�شيَن( والمنّفذيَن والّفنييَن والمهنييَن العامليَن في مجاِل الأعماِل الكهربائّيِة، ويتمُّ ذلَك 

مخّططاُت التمديداِت الكهربائيِّة ثانيًا

التمديداُت الكهربائّيُة هَي كلُّ عملياِت التو�شيِل والتركيِب لمكوّناِت الداراِت الكهربائّيِة مْن 
ُب اأو ُتثّبُت على  اأجهزٍة ومعّداٍت واأنابيَب ولوحاِت توزيٍع ومقاب�َس ومفاتيَح وغيِرها، والتي ُتركَّ
َل دارًة كهربائّيًة فّعالًة في مرفٍق ما، ويجُب اأْن تكوُن اآمنًة لالأ�شخا�ِس  نحٍو دائٍم اأو موؤّقٍت لت�شكِّ
والتجهيزاِت، وتختلُف طبيعُة التمديداِت باختالِف طبيعِة ال�شتخداِم فمنها التمديداُت المنزلّيُة 

وال�شناعّيُة والمكتبّيُة.
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مْن خالِل مخّططاٍت ت�شُف مّكوناِت وعنا�شَر التمديداِت الكهربائّيِة فهَي ت�شاعُد في َفْهِم تفا�شيِل 
التمديداِت، وم�شاراِتها، واأماكِن تو�شيِلها، وتنفيِذها ح�شَب المخّطِط المر�شوِم، وت�شّهُل تحديَد 
القطِع المطلوبِة وكمّياِتها، وت�شاعُد في اإجراِء اأعماِل ال�شيانِة وقَت الحاجِة، وتتكوُن مخّططاُت 
التمديداِت الكهربائّيِة مْن مجموعٍة مَن الر�شوِم والرموِز الُمتعاَرِف عليها، وُيبّيُن الجدوُل )1-4( 

مجموعَة رموٍز، وعنا�شَر بع�ِس وحداِت التمديداِت الكهربائّيِة.
الجدول )4-1(: رموُز عنا�شِر بع�ِس وحداِت التمديداِت الكهربائّيِة.

الر�ُشم الرمزيُّ ا�شُم العن�شِرالر�شُم الرمزيُّا�شُم العن�شِر

نقطُة تاأري�ٍسمفتاٌح مفرٌد

مقب�ُس موؤّر�ٍسمفتاٌح مزدوٌج

قاطُع تياٍر حراريٍّ مفتاٌح تبادليٌّ )درج(
كهرومغناطي�شيٍّ 

م�شهٌر )فيوز( مفتاٌح ُم�شّلٌب

م�شدر تّياٌر م�شتمرٌّمفتاٌح �شاغٌط 

م�شدُر تيارٍّ مترّدٍد اأو وحدُة اإنارٍة 
متناوٍب 

لوحُة توزيٍع رئي�شٍةم�شباُح فلوري�شنت 

مقب�ُس هاتٍفجر�ٌس كهربائيٌّ

لوحُة توزيٍع فرعّيٍةعلبُة تو�شيٍل

-+-+
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تتعّدُد اأنواُع المخّططاِت الكهربائّيِة، وذلَك ح�شَب الهدِف مْن ا�شتخداِم المخّطِط، فمنها ما 
ُي�ْشتخَدُم لإظهاِر مّكوناِت الدارِة الكهربائّيِة، اأو اإظهاِر طريقِة التو�شيِل، اأو اإظهاِر الم�شاِر الذي 
، وفي ما ياأتي اأنواُع المخططاِت الكهربائّيِة الم�شتخدَمِة في التمديداِت  ي�شُلُكه التّياُر الكهربائيُّ

الكهربائّيِة:
1- المخّطُط الرمزيُّ 

ُير�َشــُم عــادًة بخــطٍّ واحــٍد، ويبّيــُن العنا�شــَر 
الكهربائّيــَة بالرموِز، وكذلَك اأعــداَد الأحماِل 
والخطوِط وتو�ضيِلها، كما في ال�ضكِل )1-4(.

) 2- المخّطُط التف�شيليُّ )التنفيذيُّ
ُيبّيــُن هــذا المخطــُط التمديــداِت الكهربائّيــَة 
بجميــِع تفا�شيِلها وعنا�شِرها، وطريقَة تو�شيِلها 

كهربائيًّا، كما في ال�شكِل )2-4(.

اأنواُع المخّططاِت الكهربائيِّةثالثًا

النشاُط )4-1(: رموٌز ومصطلحاٌت كهربائّيٌة

الكهربائّيِة  للعنا�شِر  اأخرى  رموٍز  عْن  لديَك  الُمتاحِة  المعرفِة  م�شادِر  اأحِد  با�شتخداِم  ابحْث 
الُم�شتخدمِة في التمديداِت الكهربائّيِة، واعمْل لوحًة تعليمّيًة لهذِه العنا�شِر الكهربائّيِة، ُتعلَُّق 

في م�شغِل التربيِة المهنّيِة، باإ�شراِف معلِِّمَك.

ال�شكُل )4-1(: الر�شُم الرمزيُّ لدارِة تحّكٍم 
بم�شباٍح كهربائيٍّ با�شتخداِم مفتاٍح مفرٍد.

ال�شكُل )4-2(: الر�شُم التف�شيليُّ لدارِة 
ِم باإنارِة م�شباٍح با�شتخداِم مفتاٍح مفرٍد.  التحكُّ
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النشاُط )4-2(: المخّطُط الرمزيُّ لدارٍة كهربائّيٍة

، وقاطُع  ار�شــْم المخّطَط الرمزيَّ لــدارٍة كهربائّيٍة مّكونٍة مَن العنا�شِر الآتيــِة: م�شدٌر كهربائيٌّ
ها اأماَم زمالئَك  حمايٍة، ومفتاٌح مفرٌد، وم�شباحان كهربائيان با�شتخدِم برنامِج الر�ّشاِم، واعر�شْ

باإ�شراِف معّلِمَك.

3- مخّطُط م�شاِر التيّاِر
يتمّيــُز هــذا المخّطــُط باأّنــه ب�شيــٌط، وُير�َشُم 
بخط��وٍط م�ضتقيم��ٍة غي��ِر متقّطع��ٍة؛ الإظهاِر 
الم�شــاِر الذي ي�شُلُكــه التّيــاُر الكهربائيُّ في 
ال�شكُل )4-3(: ر�شُم م�شاِر التّياِر لدائرٍة كهربائّيٍة الدوائِر الكهربائّيِة، كما في ال�شكِل )3-4(.

للتحكِم باإنارِة م�شباٍح با�شتخداِم مفتاٍح مفرٍد.

ِة  للعمِل بالتمديداِت الكهربائيَِّة مخاطُر اإْن اأ�شيَء ال�شتعماُل، لذا يجُب مراعاُة متطلبات ال�شحَّ
وال�شالمِة، ومنها ما ياأتي:

1- ف�شُل التياِر الكهربائيِّ قبَل العمِل بالكهرباِء.
2- ا�شتخداُم الأدواِت المنا�شبِة والمعزولِة لالأعماِل الكهربائيَِّة.

3- ا�شتعماُل معداِت الوقايِة ال�شخ�شيَِّة وارتداُء مالب�ِس ال�شالمِة.
4- عدُم لم�ِس الأ�شالِك المك�شوفِة.

ِة وال�شالمِة في اأثناِء العمِل بالتمديداِت الكهربائيِّةرابًعا قواعُد ال�شحَّ

م�شباٌح

الخطُّ الحيُّ

الخطُّ المحايُد
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ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

ِح المق�شوَد بالم�شطلحاِت الآتيِة: 1- و�شّ
اأ   - التمديداُت الكهربائّيُة.                       ب- المخّططاُت الكهربائّيُة.

2- بّيْن اأهميَة الر�شِم الكهربائيِّ في التمديداِت الكهربائّيِة.
3- اذكْر اأنواَع التمديداِت الكهربائّيِة مْن حيُث التركيِب.

4- ار�شْم رمَز قطِع التمديداِت الكهربائّيِة الآتيِة:
. اأ   - مفتاٌح كهربائيٌّ مفرٌد.                        ب- قاطُع تياٍر كهرومغناطي�شيٍّ حراريٍّ

.                     د  - م�شباُح فلوري�شنت. جـ- م�شباٌح كهربائيٌّ عاديٌّ
5- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة فيما ياأتي:

وكيفّيِة  والخطوِط،  االأحماِل  واأعداِد  مواقِع  بياِن  اإلى  يهِدُف  الذي  المخّطُط   )1(
تو�شيِلها هَو:

اأ   - الرمزيُّ                   ب- م�شاُر التياِر                  جـ- التف�شيليُّ
)2( المخّطُط الذي ُيبّيُن طريقَة تو�شيِل عنا�شِر الدارِة الكهربائّيِة هَو:

اأ   - الرمزيُّ                   ب-  م�شاُر التياِر                 جـ- التف�شيليُّ
)3( الرمُز التالي          يدلُّ على الر�شِم الرمزيِّ لـ :

اأ   - م�شباٍح                   ب- مفتاٍح م�شلٍب             جـ- مفتاٍح تبادليٍّ )درج( 
)4( الرمُز التالي          يدلُّ على الر�شِم الرمزيِّ لـ : 

اأ   - مفتاٍح مفرٍد            ب- م�شباٍح فلوريٍّ             جـ- َوحدِة اإنارٍة
6- تاأّمِل ال�شكَل المجاوَر، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

اأ   - اكتْب نوَع المخّطِط.
ْف المخّطَط. ب- �شِ

جـ- اكتْب دللَة الأجزاِء الُم�شاِر اإليها بالأرقاِم )1 ،2 ،3(.

1
2

3
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، اأو م�شغِل التربيِة المهنيَِّة ولحْظ اأّنها ُت�شّكُل  تتبَّْع التو�شيالِت الكهربائيَة داخَل غرفِة ال�شفِّ
دارًة كهربائّيًة موؤلّفًة مْن قاطِع حمايٍة، ومفتاٍح، ومو�شالٍت، وحمٍل كهربائيٍّ )م�شباٍح(، و�شتتعرُف 

في هذا الّدر�ِس وظائَف هذه الأجزاِء: 

ِة مكوناٍت لكلٍّ منها وظائُف  تتكوُن الدارُة الكهربائيَُّة للتحكِم باإنارِة م�شباٍح كهربائيٍّ مْن عدَّ
ٌة بها، وت�شمُل: خا�شَّ

1- القاطَع الآليَّ
و�شيلــُة حمايٍة تعمُل على ف�شِل التّيــاِر الكهربائيِّ عِن الحمِل )الم�شبــاِح(، في حاِل حدوِث 
تما�سٍّ كهربائيٍّ في الدائرة الكهربائية بيَن المو�شالِت اأو عنَد زيادِة الحمِل عن الحدِّ المقّرِر. 

2- المو�شالِت
اأ�شالٌك نحا�شّيٌة معزولٌة، وظيفُتها تو�شيُل التّياِر الكهربائيِّ بيَن عنا�شِر الدارِة الكهربائّيِة، وهَي 
والعالمّيِة  الأردنّيِة  والموا�شفاِت  القيا�شاِت  ح�شَب  وتاأتي  مختلفٍة،  مقطٍع  م�شاحاِت  ذاُت 

الآتيِة: )1.5، 2.5، 4، 6( مم2 وغيِرها.

3- المفتاَح 
مْن  مغلٌق،  اأو  مفتوٌح  و�شعان،  وله  الكهربائّيِة،  الدارِة  وف�شِل  و�شِل  عمليِة  في  تحّكٍم  اأداُة 
خالِل اآليِة ذراٍع متّحرٍك، ي�شُل ويف�شُل بيَن نقطتي المفتاِح مْن خالِل الكب�شِة، فعنَد اإغالِق 

 . ُل التياُر الكهربائيُّ ، وعنَد فتحِه ُيف�شَ المفتاِح ُي�شمُح بمروِر التّياِر الكهربائيِّ

مكوناُت الدارِة الكهربائيِّة للتحكِم باإنارِة م�شباٍح كهربائيٍّالّدر�ُص الثّاني

ْر فكِّ

  لماذا يتمُّ تمييُز اأ�شالِك التمديداِت الكهربائّيِة باألواٍن مختلفٍة؟

وظائُف مكوناِت الدارِة الكهربائيَِّةاأّول
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معلومٌة

تنبيٌه:  - تاأكْد دائًما مْن ف�شِل التّياِر الكهربائِيّ عِن الأجزاِء التي �شيتمُّ العمُل بها في اأّي دارٍة 

كهربائّيٍة.
 - التْزم دائًما بمتطلبات ال�شّحِة وال�شالمِة العاّمِة، وا�شتخدام اأجهزِة الوقايِة ال�شخ�شّيِة 
ــِة، عنَد التعامِل مــَع التياِر الكهربائــِيّ مثُل: الُعــدِد والأدواِت المعزولِة،  الخا�شّ

والأحذيِة المعزولِة، وغيِرها.

أنواُع األحماِل

مبا�شٍر،  � ب�شكٍل  طاقٍة حراريٍة  اإلى  الكهربائّيَة  الطاقَة  تحّوُل  التي  هي  الحرارّيُة:  الأحماُل 
مثُل: المدفاأِة الكهربائّيِة، والمكواِة الكهربائّيِة وغيِرها.

الأحماُل الحركّيُة: هَي التي تحّوُل الطاقَة الكهربائّيَة اإلى طاقٍة حركّيٍة مثُل: المحركاِت  �
طاِت الطعاِم. الكهربائّيِة للغ�شالِت والمراوِح وخاَلّ

الأحماُل ال�شوئّيُة: هي التي تحّوُل الطاقَة الكهربائّيَة اإلى طاقٍة �شوئّيٍة مثُل: لمباِت التنغ�شتون  �
والفلور�شنت.

4- الحْمَل الكهربائيَّ
اأ�شكاِل  اإلى �شكٍل اآخَر مْن  كلُّ ُم�شتهِلٍك للطاقِة الكهربائّيِة ويقوُم بتحويِل الطاقِة الكهربائّيِة 

الطاقِة.
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اأو م�شهٍر  قاطِع حمايٍة  با�شتخداِم  م�شباٍح  لإنارٍة  دارًة كهربائّيًة،  نّفْذ  مَع زمالئَك،  بالتعاوِن 
ه اأماَم زمالئك، باإ�شراِف معّلِمَك. حراريٍّ )فيوز(، وم�شباٍح كما في ال�شكِل )4-4(، واعر�شْ

النتاُج التعلُّميُّ
ينّفُذ دارًة كهربائّيًة للتحّكِم باإنارِة م�شباٍح با�شتخداِم مفتاٍح مفرٍد مَع قاطِع حمايٍة اأو م�شهٍر  �

حراريٍّ )فيوز(.

المعلوماُت النظريَُّة
ٍة، واأكثُر هذه المفاتيُح ا�شتخداًما  يتمُّ التحكُم باإنارِة الم�شابيِح الكهربائّيِة مْن خالِل مفاتيَح خا�شّ

المفتاُح المفرُد، للتحّكِم بوحدِة اإنارٍة اأو اأكثَر في المنازِل. 

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
• ، ومفٌك فاح�ٌس، وقّطاعُة اأ�شالٍك، وزراديٌة، ومطرقٌة �شغيرٌة، و�شريٌط عازٌل ل�شٌق، 	 مفٌك عاديُّ

واأ�شالٌك منا�شبٌة )1.5مم2(، وعلُب و�شٍل عدُد )2(، وقاطُع حمايٍة، ومفتاٌح مفرٌد، وقاعدُة 
اأ�شالٍك، وعلبُة  م�شباٍح، وم�شباٌح، ومرابُط بال�شتيكّيٌة، وموا�شيٌر بال�شتيكّيٌة، وزنبرُك �شحِب 

مفتاٍح، وعلبُة قاطٍع، وبراغي، ومتُر قيا�ٍس، ومالب�ُس عمٍل، وقفازاٌت عازلٌة، ماٌء و�شابوٌن.

، بو�شاطِة مفتاٍح مفرٍد مَع قاطِع حمايٍةالتّمريُن: )1-4( ِم بم�شباٍح كهربائيٍّ دارُة اإنارٍة للتحكُّ

ال�ّشكُل )4-4(: الر�شُم الرمزيُّ لدارٍة كهربائّيٍة للتحّكِم بم�شباٍح، با�شتخداِم مفتاٍح مفرٍد. 



89

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2

3

4

5

6

تقيــْد بمتطلبــاِت ال�شّحِة وال�شالمــِة العاّمِة 
عنَد تنفيِذ التمريِن، مثُل: ا�شتخداِم الأدواِت 
ِة بالتعامِل  المعزولِة ومالب�ــسِ العمِل الخا�شّ

مَع الكهرباِء.

جّهــِز المــواّد والعــدَد اليدوّيــَة المطلوبَة 
وتاأّكــْد مــْن �شالحّيِتهــا للعمــِل، كما في 

ال�شكِل )5-4(.

حّدْد مــكاَن تثبيِت الأنابيــِب البال�شتيكّيِة، 
والموا�شيِر، ومــكاَن تثبيِت علبــِة الو�شِل، 
 ، وعلبِة المفتاِح على لوِح التماريِن الخ�شبيِّ

ح�شَب المخّطِط.

ثّبِت العلبَة والأنابيَب البال�شتيكّيَة على لوِح 
، كما في ال�شكل )6-4( التماريِن الخ�شبيِّ

ِك الأ�شــالَك داخــَل الأنابيــِب ح�شــَب  دكِّ
المخّطِط، كما في ال�شكِل )7-4(.

هــا بالأبعــاِد المنا�شبِة  اقطــْع الأ�شــالَك وعرِّ
ح�شَب المخّطِط، كما في ال�شكِل )8-4(.

ال�ّشكُل )5-4(

ال�ّشكُل )6-4(

ال�ّشكُل )8-4(

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

ال�ّشكُل )7-4(
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7

8

9

ــِل الأ�شــالَك مــَع الم�شــدِر والمفاتيــِح  �شِ
ووحدِة الإنارِة )اللمبِة( والقاطِع اأو الم�شهِر 
الحراريِّ ح�شَب المخّطِط، كما في ال�شكِل 

)4-9/ اأ، ب، جـ(.

باإ�شــراِف معّلِمَك، تحّقْق مْن �شّحِة و�شالمِة 
التو�شيِل، ثمَّ �شِل الدارَة بالم�شدِر، متقًنا في 

عملك كما في ال�شكِل )10-4(.

نّظِف الأدواِت التي ا�شتخدْمَتها، واأعْدها اإلى 
�ِس، واترْك مكانَك نظيًفا. مكاِنها المخ�شّ

ال�ّشكُل )9-4(

ال�ّشكُل )10-4(

) اأ (

) ب (

) جـ (

)القاطع(

)وحدة النارة(

)مفتاح(
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تحذيٌر

تمريٌن عمليٌّ
ٍم بم�شباحيِن با�شتخداِم مفتاحيِن مفرديِن، وباإ�شراِف معّلِمَك. - ار�شْم ونّفْذ دارَة تحكُّ

• لالأعماِل 	 �شِة  والمخ�شّ جّيًدا،  المعزولِة  الكهربائّيِة  والعدِد  الأدواِت  ا�شتخداُم  يجُب 
الكهربائيِة.

• ل تلم�ْس اأيَّ جزٍء مْن اأجزاِء ومّكوناِت الداراِت الكهربائّيِة ويداَك مبّللتاِن بالماِء؛ لأنَّ ذلَك 	
ي�شّكُل خطورَة الإ�شابِة بال�شْدمِة الكهربائّيِة.
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ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

1- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة فيما يلي:
)1( مَن الأمثلِة على الأحماِل الكهربائّيِة الحراريِّة:

اأ   - المدفاأُة الكهربائّيُة                 ب- الغ�شالُت
جـ- المراوُح                                د  - خاّلَطاُت الّطعاِم  

)2( ُي�شَتخدُم في و�شِل وف�شِل الدارِة الكهربائّيِة:
الُت اأ   - علبُة تو�شيٍل                          ب- المو�شّ

جـ- المفتاُح الكهربائيُّ                د  -  الِحْمُل الكهربائيُّ 
زيادِة  حاِل  في  الكهربائّيِة  الدارِة  عِن  الكهربائيِّ  التّياِر  لف�شِل  حمايٍة  و�شيلُة   )3(

الِحْمِل:
الُت اأ   - القاطُع الكهربائيُّ                  ب- المو�شِّ

جـ- المفتاُح الكهربائيُّ                د  - الِحْمُل الكهربائيُّ 
المنزلّيِة  الكهربائّيِة  التمديداِت  في  الكهربائيِّ  للتياِر  لُة  المو�شّ الأ�شالُك  ُت�شَنُع   )4(

غالًبا مْن معدِن:
اأ   - الف�شِة                                   ب- الألمنيوِم
جـ- النحا�ِس                                 د  - الحديِد 

2- ماذا ُيحدُث اإذا ح�شَل تما�سٌّ كهربائيٌّ بيَن الخطِّ الحامي )L( والخطِّ البارِد )N(؟
ْح لماذا ُي�شتخَدُم القاطُع الآليُّ في الدوائِر الكهربائّيِة. 3- و�شّ
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يعتمُد مبداأُ عمِل م�شباِح )الفلوري�شنت( على ظاهرِة تاأّيِن الغاِز الخامِل داخَل الأنبوبِة، وتحويلِه 
، على �شكِل قو�ٍس بيَن طرفي الأنبوبِة )الفتائِل(، وتاأّيُن الغاِز مَن الحالِة  ٍل للتياِر الكهربائيِّ اإلى مو�شّ
الخاملِة يحتاُج اإلى حرارٍة توؤّمُنها الفتائُل في بدايِة الت�شغيِل، نتيجَة مروِر التّياِر الكهربائيِّ فيها عْن 
، )و�شٌل وف�شٌل( في بدايِة الت�شغيِل على  طريِق البادِئ )�شتارتر(، ويعمُل تقطيُع التّياِر الكهربائيٍّ
، وتكتمُل الدارُة  رفِع الجهِد عْن طريِق الفتائِل مْن خالِل الملفِّ الخانِق؛ لتكويِن قو�ٍس كهربائيٍّ
�شطَح  تغطي  التي  الف�شفوريُة  الطبقُة  تعمُل  مرئّيٍة،  غيُر  اأ�شعٌة  عنُه  وينتُج  المتاأّيِن،  الغاِز  عْن طريِق 
عِن  ي�شدُر  نراُه  الذي  ال�شوِء  ب�شورِة  مرئّيٍة  اأ�شعٍة  اإلى  الأ�شعِة  تحويِل هذه  على  الداخليَّ  الأنبوبِة 

الم�شباِح.

-  مكوناُت وحدِة الإنارِة الفلوريِة
تتكوُن وحدُة الإنارِة الفلورّيِة مْن �شبعِة اأجزاٍء رئي�شٍة، كما في ال�شكِل )4-11( وهَي:

وحدُة الإنارِة الفلوريِةاأّول

داراُت التمديداِت الكهربائيِّةالّدر�ُص الثالُث

ال�ّشكُل )4-11(: اأجزاُء وحدِة الإنارِة الفلوريِة )م�شباُح فلوري�شنت(.

3 3
5

5

4

7

6

2 1
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باأ�شكاٍل مختلفٍة، وظيفتُه احتواُء وتثبيُت  : عبارٌة عْن �شاٍج معدنيٍّ  المعدنيُّ الوحدِة  )1( ج�شُم 
اأجزاِء الوحدِة الفلورّيِة .

)2( الملفُّ الخانُق: عبارٌة عْن �شلٍك نحا�شيٍّ معزوٍل حوَل قلٍب مَن ال�شفائِح المعدنّيِة الرقيقِة، 
، وهذا يعمُل على تاأيِّن  الغاِز  يعمُل على توليِد فرِق جهٍد عاٍل على طرفي الأنبوِب الزجاجيِّ

داخَل الأنبوبِة، وتكويِن قو�ٍس كهربائيٍّ داخَل الأنبوبِة .
)3( قاعدتا الأنبوبِة ) ال�شوكتان(: قطعتان مَن العازِل، تحتوي كلُّ منهما على طرفي تو�شيٍل للتّياِر 

، يعمالِن على حمِل الأنبوبِة الزجاجّيِة، وتو�شيِل التّياِر الكهربائيِّ لأطراِفها.  الكهربائيِّ
ج�شِم  داخَل  والأ�شالَك  الخانَق  الملفَّ  ُيخفي  ال�شاِج  مَن  م�شنوٌع  الوحدِة:  ج�شِم  غطاُء   )4(

الوحدِة.
الزجاجّيِة،  الأنبوبِة  اأطراِف  مْن  كلِّ طرٍف  مْن  البارزُة  الم�شاميُر  للفتائِل:  التو�شيِل  اأقطاُب   )5(

، والفتائل م�شنوعٌة مَن التنغ�شتون.  للفتائِل، وتكوُن موجودًة في طرفي الأنبوِب الزجاجيِّ
اأو  خامٍل)نيون،  غاٍز  على  يحتوي  الهواِء  مَن  مفّرٌغ  زجاجيٌّ  اأنبوٌب  الزجاجّيُة:  الأنبوبُة   )6(

اأرغون(.
ٍع على ف�شِل وو�شِل التّياِر الكهربائيِّ  ، يعمُل بتوقيٍت متقطِّ )7( البادُئ )ال�شتارتر(: مفتاٌح حراريُّ
، ويكـوُن عملُه في بدايِة ت�شغيِل الم�شباِح،  على طـرفي الفتائـِل في نـهايِة الأنـبوِب الزجاجيِّ

وينتهي دورُه بعَد عمِل الم�شباِح.
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النتاُج التعلُّميُّ
، بو�شاطِة مفتاٍح مفرٍد مَع قاطِع حمايٍة. � ينّفُذ دارَة التحّكِم باإنارِة م�شباٍح فلوريٍّ

المعلوماُت النظريَُّة
تتكّوُن الوحدُة الفلورّيُة مْن ملفٍّ خانٍق، وبادى، ولمبٍة ُمفّرغٍة معّباأٍة بغاٍز خامٍل، يتمُّ تاأيينه بو�شاطِة 
اًل للتّيــاِر، ويمرُّ التّياُر  ؛ لي�شبــَح مو�شِّ الحــرارِة والجهِد العالــي، فتقلُّ مقاومتُه للتّيــاِر الكهربائيِّ
الكهربائــيُّ خالَله على �شكِل قو�ٍس تنبعُث عنه اأ�شعــٌة غيُر مرئّيٍة، تتحّوُل اإلى اأ�شعٍة مرئّيٍة مْن خالِل 

الماّدِة الموجودِة على ال�شطِح الداخليِّ لالأنبوبِة.

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
• ، وِمفكٌّ فاح�ٌس، وقّطاعُة اأ�شــالٍك، وزراديٌّة، وِمطرقٌة 	 ، وِمفــكٌّ عاديٌّ لــوُح التماريِن الخ�شبيِّ

�شغيــرٌة، و�شريــٌط عازٌل ل�شــٌق، واأ�شالٌك منا�شبٌة )1.5مــم2(، وموا�شيــٌر بال�شتيكّيٌة، وعلُب 
و�شــٍل، وقاطُع حمايٍة، ومفتاٌح مفــرٌد، ووحدُة اإنارٍة فلورّيٍة )م�شبــاُح فلوري�شنت(، ومرابُط 

بال�شتيكّيٌة، وعلبُة مفتاٍح، وعلبُة قاطٍع، ومالب�ُس عمٍل، وماٌء و�شابوٌن.

تنفيُذ دارِة التحّكِم بوحدِة اإنارٍة فلوريٍّة )م�شباح فلوري�شنت(التّمريُن: )2-4(

ال�ّشكُل )4-12(: مخّطُط م�شاِر التّياِر لدارِة ت�شغيِل وحدِة الإنارِة الفلوريِة.

اأقطاُب التو�شيِل اأقطاُب التو�شيِل

الزجاجُة )لمبٌة(البادُئ )�شتارتر(

الفتائُل

N
L

الملفُّ الخانُق

ٍء
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ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2

3

4

راِع متطلباِت ال�شّحــِة وال�شالمِة العاّمِة، 
مثــُل: لب�ــسِ نّظــاراٍت واقيــٍة، وقفازاٍت 
معزولــٍة كهربائًيــا قبــَل تو�شيــِل الــدارِة 
، قبل  بالم�شدِر، وف�شــِل التياِر الكهربائيِّ

البدء بالعمل.

والمخّطــَط  الرمــزيَّ  المخّطــَط  ار�شــِم 
التف�شيلــيَّ لدارِة اإنارِة الوحــدِة الفلوريِّة، 
بالتعــاوِن مــَع معّلِمــَك كما فــي ال�شكِل 

المجاوِر، ال�شكُل )13-4(.

ِر الموادَّ والأدواِت والعدَد ال�شرورّيَة  ح�شَّ
لإجراِء التمريِن، كما في ال�شكِل المجاوِر، 
ال�شكُل )4-14(، وتاأّكْد مْن �شالحّيِتها 

للعمِل.

اجمْع اأجزاَء وحــدِة الإنارِة الفلورّيِة على 
القاعدِة، كما في ال�شكِل )15-4(.

ال�ّشكُل )13-4(

ال�ّشكُل )14-4(

ال�ّشكُل )15-4(

خطواُت تنفيِذ التّمريِن
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5

6

7

8

9

10

�شْل هذِه الأجزاَء، ثمَّ ثّبت الغطاَء مَع اإخراِج 
طرفي التو�شيِل، كما في ال�شكِل )16-4(.

خّطــْط مكاَن تثبيــِت العلــِب البال�شتيكّيِة، 
ح�شــَب  والأ�شــالِك،  الوحــدِة  وقاعــدَة 
المخّطِط الرمــزيِّ المبّيِن في ال�شكِل )4-

.)17

ثّبــْت ج�شــَم الم�شبــاِح والمفتــاَح وقاطَع 
الحمايِة، كما في ال�شكِل )18-4(.

�شِل الأ�شالَك داخَل علبِة التو�شيِل، ثمَّ �شْل 
عنا�شَر الــدارِة الكهربائّيِة، كما في ال�شكِل 

.)19-4(

باإ�شراِف معّلِمــَك تحّقْق مْن �شّحِة و�شالمِة 
التو�شيِل )وعــدِم وجوِد عيــوٍب اأو اأخطاٍء 
فــي عمليــِة التو�شيــِل ومــْن و�شــِل الدارِة 

بالم�شدِر(، ثّم �شِل الدارَة بالم�شدِر.

نّظِف الأدواِت التي ا�شتخدْمَتها واأَعْدها اإلى 
�ِس، واترْك مكاَنَك نظيًفا. مكاِنها المخ�شّ

ال�ّشكُل )17-4(

ال�ّشكُل )16-4(

ال�ّشكُل )18-4(

ال�ّشكُل )19-4(
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تمريٌن عمليٌّ
، بو�شاطِة مفتاٍح مفرٍد مَع قاطِع حمايٍة، كما تعّلْمَت في  - نّفْذ دارَة التحّكِم باإنارِة م�شباٍح فلوريٍّ

التمريِن ال�شابِق، باإ�شراِف معّلِمَك.

قضيٌة للمناقشِة

ُتعدُّ الم�شابيُح الفلورّيُة اقت�شادّيٌة في ا�شتهالِك الطاقِة الكهربائّيِة، بالمقارنِة مَع الم�شابيِح 
المتوّهَجِة، با�شتخداِم م�شادِر المعرفِة الُمتاحِة لديَك ف�ّشْر ذلَك وناق�ْشه مَع زمالئَك، باإ�شراِف 

معّلِمَك.

، بو�شـاطِة خـطي  ـُل مَع الم�شـدِر الكهربائيِّ مقب�ُس الّقــوِة )اإبريـُز البـوِر(: اأداٌة كـهربائـّيٌة تو�شَّ
، وذلَك بتو�شيِل الأجهزِة عليها  ، لت�شّكَل م�شدًرا للتّياِر الكهربائيِّ الحامي والبارِد والخطِّ الأر�شيِّ
، وفائدُة الخطِّ الأر�شيِّ في القاب�ِس اأّنه ي�شُل ج�شَم الأجهزِة الكهربائّيِة  با�شتخــداِم القاب�ِس الثالثيِّ
المعدنــيِّ مَع خــطِّ التاأري�ِس، مّما يعمُل علــى حمايِة م�شتخدمي هذِه الأجهــزِة في حاِل حدوِث 

تما�سٍّ كهربائيٍّ مَع الج�شِم المعدنيِّ للجهاِز.

مقب�ص الّقوِة )اإبريُز بوِر(ثانيًا
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النتاُج التعلُّميُّ
يرّكُب قاب�َس قوٍة )اإبريَز بوٍر( بتو�شيٍل خارجيٍّ )اأنابيَب بال�شتيكّيٍة(. �

المعلوماُت النظريَُّة
، ويختلُف عن المقب�ِس العاديِّ باأّنه يحتوي على  مقب�ُس القوِة: ُي�شتخدُم كم�شدٍر للتّياِر الكهربائيِّ

خطٍّ ثالٍث وهو خطُّ نقطِة التاأري�ِس.

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
• من�شــاُر حديٍد، زنبرُك �شحــٍب، زنبرُك ثني، علُب و�شٍل، علُب مفاتيــَح، قاطُع حمايٍة، مرابُط 	

بال�شتيكّيــٌة، اأنبوٌب بال�شتيكــيٌّ خا�سٌّ بالتركيباِت الكهربائّيِة، �شلٌك مفــرٌد )2.5مم2(، اإبريُز 
بوٍر، �شندوُق عّدٍة، مالب�ُس عمٍل، ماٌء و�شابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

تركيُب مقب�ِص القوِة )اإبريُز بوٍر( بتو�شيٍل خارجيٍّالتّمريُن: )3-4(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2

تقّيْد بمتطلباِت ال�شّحِة وال�شالمِة العاّمِة، 
وذلَك با�شتخداِم مالب�ِس العمِل ومعّداِت 
كما   ، الكهربائيِّ بالتّياِر  ِة  الخا�شّ الوقايِة 

في التمريِن ال�شابِق.

جّهِز الموادَّ والأدواِت الالزمَة قبَل البدِء 
بالعمِل، كما في ال�شكِل )20-4(.

ال�ّشكُل )20-4(
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3

4

5

6

7

لتو�شيــِل   ، الرمــزيَّ المخّطــَط  ار�شــِم 
مقب�ــسِ قوٍة )اإبريِز بوِر( مــَع م�شدِر التّياِر 

. الكهربائيِّ ومَع الخطِّ الأر�شيِّ

حّدْد مواقَع علِب الو�شِل وعلِب المفاتيِح 
على لوحــِة التمريناِت، ح�شــَب الر�شِم، 

كما في ال�شكِل )21-4(.

ق�سَّ الأنابيَب البال�شتيكّيَة بالأبعاِد المنا�شبِة، 
واثِنــهــا   ، اليــدويَّ المْن�شــاَر  م�شتــخدًمــا 
م�شتخدًما زنبرَك الثني، اأو ا�شتخدِم الأكواَع 

الجاهزَة، كما في ال�شكِل )22-4(.

ثّبــْت قواعــَد المرابــِط ح�شــَب م�شــاِر 
الأنبــوِب، مَع مراعــاِة اأْن ل تقلَّ الم�شافُة 
بيَن المربِط والآخِر عــن )20�شم(، كما 

في ال�شكِل )23-4(.

ثّبــِت الأنابيــَب علــى لوحــِة التماريــِن 
الخ�شبّيِة.

ال�ّشكُل )21-4(

ال�ّشكُل )22-4(

ال�ّشكُل )23-4(
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8

9

10

11

دّكْك )ا�شحِب( الأ�شالَك داخَل الأنابيِب، 
با�شتخــداِم زنبــرِك ال�شحــِب، كمــا في 

ال�شكِل )24-4(.

�شــِل الأ�شــالَك مَع مقب�ــسِ القــوِة )اإبريز 
البوِر(، كما في ال�شكِل )25-4(.

تاأّكْد باإ�شراِف المعّلِم مْن �شّحِة التو�شيِل، 
ثــمَّ �شــِل الــدارَة بالم�شــدِر الكهربائيِّ 

وجّرْبها، َكما في ال�شكِل )26-4(.

نّظِف الأدواِت التي ا�شتْخدمَتها، واأَعْدها 
، واترْك مكانَك  �ــسِ اإلى مكاِنها المخ�شّ

نظيًفا.

ال�ّشكُل )24-4(

ال�ّشكُل )25-4(

ال�ّشكُل )26-4(
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تمريٌن عمليٌّ
- رّكْب قاب�َس قوٍة )اإبريَز بوٍر( بتو�شيٍل خارجيٍّ )اأنابيَب بال�شتيكّيٍة(، كما تعّلْمَت في التمريِن 

ال�شابِق، باإ�شراِف معّلِمَك.

قضيٌة للمناقشِة

زوايا،  عدُة  فيِه  بال�شتيكيٍّ  اأنبوٍب  في  كهربائٍيّ  �شلٍك  �شحِب  كيفَيَّة  زمالئَك  مَع  ناق�ْس 
باإ�شراِف معّلِمَك.
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ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

ْح اآليَة عمِل وحدِة الإنارِة الفلوريِّة. 1- و�شّ
ِج االأنبوبِة الفلورّيِة؟ 2- ما �ضروُط توهُّ

ِح المق�شوَد بمقب�ِس الّقوِة )اإبريِز بوٍر(. 3- و�شّ
4- قارْن بيَن الم�شباِح العاديِّ والم�شباِح الفلوريِّ مْن حيُث:

اأ   - �شّدِة الإ�شاءةِ                   ب- ا�شتهالِك الطاقِة الكهربائّيِة.                  جـ- التكاليِف. 
؟  5- ماذا تتوقُع اأْن يح�شَل عنَد فكِّ البادِئ بعَد اإنارِة الم�شباِح الفلوريِّ

. 6- عّدِد الأجزاَء الرئي�شَة لم�شباٍح فلوريٍّ
7- ار�شْم مخّطًطا تف�شيليًّا لدارِة تحّكٍم بم�شباٍح فلوريٍّ )م�شباِح فلوري�شنت( با�شتْخداِم 

مفتاٍح مفرٍد.
ْح فائدَة الخطِّ الأر�شيِّ في مقب�ِس الّقوِة. 8- و�شّ

9- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة فيما يلي:
)1( اإحدى مكوناِت الدارِة الكهربائيَِّة تعمُل على حمِل الأنبوبِة الزجاجيَِّة، وتو�شيِل 

التيَّاِر الكهربائيِّ لأطرافها:
اأ   - الأُنبوبُة الأحاديُة                        ب- قاعدتا الأُنبوبِة
جـ- غطاُء ج�شِم الوحدِة                    د  - الملفُّ الخانُق

)2( اأداٌة كهربائيٌَّة يتمُّ تو�شيُلها مَع الم�شدِر الكهربائيِّ مْن خالِل خطي الحامي والبارِد 
الأجهزِة  تو�شيِل  مْن خالِل   ، الكهربائيِّ للتياِر  َل م�شدًرا  لت�شكِّ ؛  الأر�شيِّ والخطِّ 

. عليِه عْن طريِق القاب�ِس الثالثيِّ
اأ   - خطُّ التاأري�ِس                             ب- الدارُة الكهربائيَُّة

جـ- البادىُء                                      د  - مقب�ُس القوِة
)3( �شلٌك نحا�شيٌّ معزوٌل حوَل قلٍب مَن ال�شفائِح المعدنيَِّة الرقيقِة.

اأ   - البادىُء                                      ب- الملفُّ الخانُق
جـ- اأقطاُب التو�شيِل للفتائِل              د  - زنبرُك �شحٍب



104

تقويٌم ذاتيٌّ

�شْع اإ�شارَة )✓( في المكاِن المنا�شِب من الجدوِل
يمكُنني بعَد درا�شِة هذه الَوْحَدِة اأْن:

َقُم ُر اْلأََداِءالرَّ ُموؤَ�شِّ
ب�شكٍل

جيدجيد جًداممتاز
اأمّيَز رموَز بع�ِس العنا�شِر الكهربائّيِة.1
اأقراأَ مخّطًطا كهربائيًّا ب�شيًطا.2
اأر�شَم مخّطًطا كهربائيًّا ب�شيًطا.3
، ومخّطِط م�شاِر التّياِر.4 ، ومخّطٍط تف�شيليٍّ اأمّيَز بيَن مخّطٍط رمزيٍّ
باإنارِة 5 الالزمَة لعمِل دارِة تحّكٍم  الموادَّ والأدواِت  اأحّدَد 

،  با�شتخداِم مفتاٍح مفرٍد. م�شباٍح كهربائيٍّ
اأثّبَت الأ�شالَك با�شتخداِم المرابِط.6
اأ�شتبدَل مقب�ًشا عاديًا باأبريٍز عاديٍّ ظاهٍر.7
اأثّبَت الأنابيَب البال�شتيكّيَة ح�شَب المخّطِط.8
، والمفاتيَح الكهربائّيَة 9 اأرّكَب علـَب التو�شيــِل الكهربائيِّ

ح�شَب المخّطِط.
اأرّكَب بع�َس المفاتيِح الكهربائّيِة.10
، با�شتخداِم مفتاٍح 11 اأنّفَذ دارَة تحكٍم باإنارِة م�شباٍح كهربائيٍّ

. مفرٍد مَع قاطٍع اآليٍّ
اأنّفَذ دارَة تحكٍم باإنارِة م�شباِح )فلوري�شنت(، با�شتخداِم 12

. مفتاٍح مفرٍد مَع قاطٍع اآليٍّ
اأثناِء التعامِل 13 اأطّبَق متطلباِت ال�شّحِة وال�شالمِة العاّمِة، في 

مَع الداراِت الكهربائّيِة.
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تنميُة  الروابِط  األسرّيِة

الَوْحَدُة الخامسُة

• كيَف ننّمي الروابَط  الأ�شريَّة؟ 	
• ما تاأثيُر الروابِط الأ�شريِّة على المجتمِع؟	
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، يحبُّ اأْن يعي�َس �شمَن اأ�شرٍة، يجتمُع اأفراُدها على المحبِة والموّدِة،  الإن�شاُن كائٌن اجتماعيُّ
حقوٍق  مْن  لُه  ما  معرفُة  عليه  يجُب  لذا  مجتمعِه،  في  وُمنتًجا  فاعاًل  يكوَن  اأْن  ُل  يف�شَّ ما  وغالًبا 
وما عليه مْن واجباٍت داخَل اأ�شرتِه وخارَجها. �شتتعّرُف في هذِه الَوْحَدِة حقوَق وواجباِت اأفراِد 
الأ�شـرِة، واأهمّيُة التعاوِن والتخـطيِط لإدارِة الوقِت والجهِد في تاأديِة الأعماِل المنزلّيِة، وتقديَم 

. الرعايِة لالأطفاِل وكباِر ال�شنِّ

يتوقُع منَك بعَد درا�شِة هذه الوحدِة اأْن:
تتعّرَف حقوَق وواجباِت اأفراِد الأ�شرِة.  �
� . ت�شارَك الآخريَن في تقديِم الرعايِة الالزمِة لالأطفاِل وكباِر ال�شنِّ
تخّطَط لتوفيِر الوقِت والجهِد في اأثناِء تاأديِة الأعماِل المنزليَِّة. �
َر اأهمّيَة التعاوِن في اإنجاِز العمِل المنزليِّ داخَل الأ�شرِة. � تقدِّ
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للوالَدْيــِن حقــوٌق على الأبنــاِء والمجتمِع، كذلــَك فاإنَّ عليهــْم واجباٍت تجــاَه اأبنائهْم وَمْن 
نا الّديُن على بـرِّ الوالديِن والإحـ�شاِن اإليهما، في قـولـِه تعالى: { يعيلوَنْهم، ويح�شُّ

                                       }. )�شورُة الإ�شراِء، الآيُة 23(.
1- حقوُق الوالديِن على الأبناِء

مْن اأهمِّ حقوِق الوالديِن على الأبناِء الطاعُة، والحتراُم، والتوا�شُل معهْم، وتقديُم يِد العوِن 
وتوفيُر  ِكَبِرهْم،  في  ًة  عليهْم وخا�شَّ والإنفاُق  المختلفِة، ورعايُتهم  الحياِة  في مجالِت  لْهم 

الرعايِة ال�شحّية والغذائّيِة والحياِة الكريمِة.
2- واجباُت الوالدين نحَو الأبناِء

اأّما واجباُت الوالديِن نحَو الأبناِء فتتمّثُل في حمايِتهْم، مَن الأخطاِر وال�شتغالِل بكاّفة اأ�شكالِه، 
والهتماِم ب�شّحِتهْم، وتعليِمهْم، وتوفيِر بيئِة اآمنٍة لهْم، كي يعي�شوا متمتعيَن بال�شّحِة الج�شدّيِة، 
والنف�شّيِة، وقْد اهتمَّ الإ�شالُم بحقوِق الأبناِء قبَل اأْن ُيولدوا وذلَك بالتو�شيِة بعدٍة اأموٍر: اأّوُلها 
البحُث عِن الزوجِة ال�شالحِة ذاِت الأ�شِل الطّيِب، واختياِر ال�شِم المنا�شِب للطفِل، والتحذيِر 
مَن التمييِز بيَن الذكوِر والإناِث في حقوِقهم، وواجباُت الوالديِن تجاَه الأبناِء اليافعين تتمّثُل 
التي ت�شاعُدهْم في ممار�شِة  النبيلِة  بالإيماِن، والعلِم، والقيِم  اإعداِدهم للحياِة، مت�شّلحيَن  في 
اأدواِرهم الم�شتقبّليِة ب�شهولٍة، واحتراِم راأِيهم وخ�شو�شّيِتهْم، وتنميِة �شخ�شّيِتهم وم�شاعدِتهم 

ُتَعــدُّ الأ�شــرُة الخلّيَة الأ�شا�شّيَة فــي ن�شيِج المجتمــِع، وينعك�ُس توازُن الأ�شــرِة وترابُطها على 
المجتمِع باأ�شرِه. والأ�شرُة المترابطُة تتمّيُز باأنَّ كلَّ فرٍد مْن اأفراِدها يعرُف اأنَّ لُه حقوًقا، قْد �شمَنها 
لــه القانوُن، ومنها: حقُّ الحترام، وحقُّ العي�ِس، وحقُّ التعليِم، وحقُّ تكافوؤِ الفر�ِس، كما اأنَّ عليِه 
واجبــاٍت يقّدُمهــا لأ�شرتِه ومجتمعــِه، مثُل الم�شاركِة فــي الأعماِل التطوعّيــِة، وخدمِة المجتمِع 

. المحليِّ

حقوُق وواجباُت الوالديناأّول

الحقوُق والواجباُت الأ�شريُّةالّدر�ُص الأّوُل
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بما  اأف�شِل وجٍه، وت�شجيِع هواياِتهم وتوجيِهها  الفراِغ، وا�شتثماِرها على  اأوقاِت  �شغِل  على 
النقا�ِس  على  وت�شجيِعهم  القراِر،  اّتخاِذ  عملّيِة  في  واإ�شراِكهم  وانفعاليًّا،  اجتماعيًّا،  يفيُدهم 
اأْن ين�شَئ جياًل واعًيا  والحواِر، واإعداِدهم لتحّمِل الم�شوؤولّيِة الجتماعّيِة كلُّ ذلَك مْن �شاأِنِه 

قادًرا على تحّمِل الم�شوؤولّيِة، ي�شتطيُع الم�شاركَة في بناِء المجتمِع وتطويرِه.

النشاُط )5-1(: مظاهُر برِّ الوالديِن في اإلسالِم

يدعو الإ�شالُم اإلى بِرّ الوالديِن، ابحْث با�شتخداِم م�شادِر المعرفِة الُمتاحِة لْديَك عّما يثبُت ذلَك، 
ه اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معّلِمَك، داخَل م�شغِل التربيِة المهنّيِة. و�شّجْله في دفتِرَك، واعر�شْ

النشاُط )5-2(: الرعايُة المقّدمُة لكباِر السنِّ

ما الرعايُة والخـدماُت التي ت�شتطيُع اأْن تقّدَمها لأحِد كـباِر ال�شنِّ في اأ�شرِتَك، اأو المنطقِة التي 
داخَل  معّلِمَك،  باإ�شراِف  زمالئَك،  اأماَم  ه  واعر�شْ بذلَك،  تقريًرا  وقّدْم  فيها، حّدْدها،  تعي�ُس 

م�شغِل التربيِة المهنّيِة.

اإنَّ واجباِت الوالديِن  التي ُذكَرْت هَي حقوٌق لالأبناِء، بالإ�شافِة اإلى حقِّ الأبناِء في اأْن يعي�شوا 
�شمَن اأ�شرٍة م�شتقّرٍة، ترعاهْم، وتحبُّهْم، وتوّجُه طاقاِتهم نحَو العمِل والإبداِع، وعليهْم واجباٌت 
، وتقديِم العوِن والم�شاعدِة لهْم في  نحَو والديهْم، تتمّثُل في الحتراِم، والتقديِر، والّدعِم المعنويِّ
غاِر، وحمايِتهم مَن الأخطاِر، واللعِب معهْم وم�شاعدِتهم  الأعماِل المنزلّيِة، ورعايِة الإخوِة ال�شِّ

هْم. في درو�شِ

حقوُق وواجباُت الأبناِءثانيًا
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النشاُط )5-3(: تحديُد حقوِق وواجباِت أفراِد األسرِة

 تاأّمِل ال�شكَل )5-1( وحّدْد حقوَق وواجباِت اأفراِد الأ�شرِة، ناق�ْس ذلَك مَع زمالِئَك، باإ�شراِف 
معّلِمَك.

ال�شكُل )5-1(: بع�ُس حقوِق وواجباِت اأفراِد الأ�شرِة.

الأ�شرُة

الأبناُء الوالدان

الحقوُق الواجباُتالحقوُق الواجباُت

النشاُط )5-4(: كيفّيُة نشِر ثقافِة القياِم بالواجباِت

كيَف نن�شُر ثقافَة القياِم بالواجباِت بيَن الأفراِد في الأ�شرِة و المجتمِع؟ قّدْم اقتراحاٍت،و�شجْلها 
ها اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معّلِمَك. في دفترِك، واعر�شْ
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الممار�شاُتالرقُم
راأيُك 

�شواٌب/ خطاأٌ
الت�شحيُح

�شيُر الطفِل مَع وليِّ الأمِر على ي�شاِر ال�شارِع.1

ركوُب الطفِل في المقعِد الأماميِّ مَع ال�شائِق.2

�شرُب الطفِل ب�شبِب اّت�شاِخ مالب�شِه الجديدِة.3

ذهاُب الطفِل ل�شراِء �شجائَر لوالِده.4

تزويُج ال�شابِّ اأو الفتاِة دوَن اأخِذ راأِيهم.5

عدُم  اإر�شاِل الطفِل المري�ِس اإلى الطبيِب.6

ت�شميُة الأبناِء باأ�شماَء غيِر محبّبٍة.7

الجدوُل )1-5(: بع�ُس الممار�شاِت لالأفراِد.

النشاُط )5-6(: تصميُم عرٍض تقديميٍّ عن أهمِّ ُحقوِق وواجباِت الوالديِن

عــْد اإلى مختبــِر الحا�شوِب في مدر�شِتــَك، وبا�شتخــداِم برمجّياتِه المتعّددِة، مثــُل: العرو�ِس 
ا تقديميًّا مدعًما بالمعلوماِت القّيمِة، وال�شورِة الإيجابّيِة  التقديمّيِة، �شّمْم مَع مجموعِتَك عر�شً

عْن اأهِمّ حقوِق وواجباِت الوالديِن، ثمَّ قّدْمه اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معّلِمَك.

النشاُط )5-5(: وّضْح رأَيك في بعِض الممارساِت والسلوكاِت

ُحها،  ْح راأَيَك في الممار�شاِت الآتيِة مَع الأبناِء، وكيَف ت�شِحّ انظر اإلى الجدوِل )5-1( ، و�شّ
ناق�ْس ذلَك اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معّلِمَك.
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النتاُج التعلُّميُّ
يمار�ُس الطالُب حقوَقه وواجباتِه. �

المعلوماُت النظريَُّة
اإنَّ تحديَد الحقوِق والواجباِت والوعَي بها، ي�شاعُد الأفراَد في فهِمها واللتزاِم بممار�شِتها. 

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
• قلُم حبٍر، واأوراٌق.	

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

ممار�شُة الحقوِق والواجباِتالتّمريُن: )1-5(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2

حــّدِد الحقــوَق والواجبــاِت فــي فتــرِة 
ال�شبــاِح الباكِر مثُل: غ�شــِل وجِهَك عنَد 

النهو�ِس مَن النوِم، )واجٌب(.
اأ�شرتــي،  الخيــِر لأفــراِد  اأقــوُل �شبــاُح 

)واجٌب(.
.) اأتناوُل وجبَة الإفطاِر، )حقٌّ

اإعــادِة الطعــاِم، وتنظيــِف  اأ�شاعــُد فــي 
الأواني، ) واجب(.

حــّدِد الحقــوَق والواجبــاِت فــي فتــرِة 
وجوِدك فــي المدر�شِة مثــُل: اأذهُب اإلى 

.) المدر�شِة، )حقٌّ
اأدر�ُس درو�شي، واأعدُّ واجباتي، )واجٌب(.
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3

راأَيــه،  واحتــرُم  المعّلــِم،  اإلــى  اأ�شتمــُع 
)واجٌب(.

اأجل�ــسُ فــي مقعــٍد مريٍح فــي مدر�شتي، 
.) )حقٌّ

اأحــّدُد الحقوَق والواجبــاِت بعَد عودتي 
مَن المدر�شِة مثُل:

.) اأح�شُل على ق�شٍط مَن الراحِة )حقٌّ
اأ�شاعُد في الأعماِل المنزلّيِة )واجٌب(.

 .) ُلها، )حقٌّ اأمار�ُس هوايًة اأف�شّ

تمريٌن عمليٌّ
ه  اأخرى، واعر�شْ اأ�شرِتَك، واأ�شْف حقوًقا وواجباٍت  اأفراِد  بالتعاوِن مَع  ال�شابَق،  التمريَن  نّفِذ   -

على زمالِئَك باإ�شراِف معّلِمَك، في م�شغِل التربيِة المهنّيِة.
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ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

ُح  1- مْن حقِّ الوالديِن عليَك الحتراُم، اأعِط اأربعَة اأمثلٍة ل�شلوٍك تقوُم ِبه مَع والديَك يو�شّ
 . هذا الحقَّ

2- �شّنِف العباراِت الآتيَة اإلى حقوٍق و واجباٍت:
اأ   - الح�شوُل على الرعايِة ال�شحّيِة المنا�شبِة.

ب- حبُّ الوطِن والدفاُع عنه. 
. جـ- تناوُل غذاٍء �شحيٍّ

د  - العي�ُس في منزٍل نظيٍف.
هـ- التعامُل باحتراٍم مَع عّماِل الوطِن.

. �ِس الدرا�شيِّ و - اإبداُء الراأِي في التخ�شّ
ز - اإزالُة الثلوِج مَن ال�شارِع القريِب من المنزِل.

3- ما الآثاُر الإيجابيُة التي يجنيها المجتمُع عنَد معرفِة الأفراِد حقوَقهم وواجباِتهم؟
4- حّدْد اأربعَة حقوٍق تتمتُع بها �شمَن اأ�شرِتك، واأربعَة واجباٍت قمَت بها اليوِم.
5- رتِِّب الواجباِت الآتيَة ترتيًبا تنازلًيا ح�شَب اأهميَِّتها لديَك، مبرًرا �شبَب ذلَك:

المنزليَِّة،  الأعماِل  في  الم�شاعدُة  المدر�شِة،  داخَل  تطوعيٍَّة  اأعماٍل  في  الم�شاهمُة 
م�شاعدُة اأحِد كباِر ال�شنِّ في الحيِّ الذي ت�شكنُه، رعايُة الأخوِة ال�شغاِر، الدرا�شُة، حلُّ 

الواجباِت.
6- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة ِفيما ياأتي:

)1( مْن حقوِق الوالديِن على الأبناِء:
اأ   - توفيُر الرعايِة ال�شحيِة والغذائيَِّة لهْم.

ب- اختياُر ال�شِم المنا�شِب للطفِل.
جـ- عي�ُس الأبناِء �شمَن اأ�شرٍة م�شتقرٍة.

د  - اللعُب معهْم وم�شاعدُتهم في درو�شِهْم.
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)2( الخلّيُة الأ�شا�شيَُّة في بناِء المجتمِع، هَي:
اأ   - الحقوُق

ب- الواجباُت
جـ- الأ�شرُة
د  - الرعايُة

)3( �شمَن القانوُن واجباٍت على الفرِد تقديُمها لأ�شرتِه ومجتمعِه منها:
اأ   - الم�شاركُة في الأعماِل التطوعيَِّة

ب- الإح�شاُن اإلى الوالديِن
جـ- توفيُر الحياِة الكريمِة

د  - توجيُه الطاقاِت نحَو العمِل والإبداِع
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تعدُّ الأ�شرُة المدر�شَة الأ�شا�شيََّة لتعليــِم وممار�شِة التعاوِن بيَن اأفراِدها، وذلَك بتعويِدهم تقا�شَم 
العمِل في المنزِل، ال�شكُل )5-2(، لأنَّ ذلَك يدرُبهْم عمليًّا على تحمِل الم�شوؤولّياِت في الم�شتقبِل 

. عندما ي�شبُح لكلٍّ منهْم بيتُه الخا�سُّ
والتعــاوُن ي�شاعــُد الأفــراَد علــى ال�شعوِر 
بالنتمــاِء اإلــى الأ�شــرِة وتقويــِة الروابــِط بيَن 
اأفراِدهــا، وتوفيــِر اأوقــاِت الفــراِغ المنا�شبــِة 
لق�شائها فــي الترفيــِه والت�شليِة، وهــذا ي�شاعُد 
في اإِنجــاِز الأعماِل ب�شــكٍل اأ�شهــَل، واأ�شرَع، 

وب�شورٍة ممتعٍة. 
فيــه  تت�شــارُك   ، اإن�شانــيُّ فالتعــاوُن عمــٌل 

مجموعٌة مَن الأفراِد تجمُعهْم روابُط م�شتركٌة مْن اأجِل تحقيِق اأهداٍف معّينٍة.

التعــاوُن �شــرورٌة مــْن �شروريّــاِت الحيــاِة، وفــي مجتِمعنــا المعا�شــِر، زادْت الواجبــاُت 
ا، وذلَك  والم�شوؤولّياُت على اأفراِد الأ�شرِة، واأ�شبَح التعاوُن والتكامُل بيَن اأفراِد الأ�شرِة، مطلًبا هامًّ
بتق�شيــِم الأعماِل والم�شوؤولّيــاِت والواجباِت، ويتج�ّشُد ذلَك في بلِدنا فــي اأّيام الح�شاِد، وجمِع 
ثمــاِر الزيتوِن، وغيِرها، وفي الأزماِت تجُد اأفراًدا يتجمعون، ويبادرون في عر�ِس خدماِتهم على 

مواطنيَن اآخريَن ب�شكٍل عفويٍّ ورائٍع.

مفهوُم  التعاوِن واأهميّتُهاأّول

التعاوُن في تاأديِة الأعماِل المنزليِّةالّدر�ُص الثاني

ال�شكل )5-2(: تعاوُن اأحِد اأفراِد الأ�شرِة.

النشاُط )5-7(: البحُث في مصدري التشريِع

ابحْث في م�شدري الت�شريِع: القراآِن الكريِم، وال�شّنِة النبوّيِة، عْن اآياٍت قراآنّيٍة، واأحاديَث نبوّيٍة 
�شريفٍة، تحثُّ على التعاوِن، و�شارْك بها في الإذاعِة المدر�شّيِة، باإ�شراِف معّلِمَك.
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النشاُط )5-8(: المهامُّ المنزلّيُة التي تشارُك بها

بالرجوِع اإلى الجدوِل اأدناه، �شْع اإ�شارَة )✓( مقابَل المهامِّ المنزلّيِة التي ت�شارُك بها، واإ�شارَة 
)*( مقابَل المهامِّ المنزلّيِة التي ل ت�شارُك بها، و�شجْل اأ�شماَء اأفراِد الأ�شرِة الذيَن ي�شاركوَن في 

ْم ل. ، ُثمَّ َقّيْم َنف�شَك َهْل اأَْنَت �َشْخ�ٌس ُمَتعاِوٌن اأَ هذِه المهامِّ

اأ�شماُء اأفراِد الأ�شرِة )✓( اأو )*(المهامُّ المنزليُّة الرقُم

غ�شُل الأطباِق.1
اإعداُد وجبِة الفطوِر لالأ�شرِة.2
اإعداُد وجبِة الع�شاِء لالأ�شرِة.3
ريُّ وتع�شيُب الحديقِة.4
اإعداُد بع�ِس الحلوى.5
�شراُء الخ�شراواِت و الفواكِه.6

غاِر في واجباِتهم 7 م�شاعدُة الإخوِة ال�شّ
المدر�شّيِة.

رعايُة الأِخ الأ�شغِر.8
9. جمُع  الغ�شيِل الجافِّ

تنظيُف الثاّلجِة.10
ترتيُب خزانِة المالب�ِس.11
م�شُح الغباِر عِن الأثاِث.12
جمُع النفاياِت والتخّل�ُس منها.13
م�شُح الأر�شيَّاِت.14
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النشاُط )5-9(: ما رأُيَك في الصورِة المدرجِة أماَمَك؟

هْل توؤيُد اأْم تعار�ُس م�شاركَة الأبناِء ال�شغاِر في الأعماِل المنزلّيِة؟ ولماذا؟
ناق�ْس ذلَك باإ�شراِف معّلِمَك.

ال�شكُل )5-3(: تعاوُن اأحِد اأفراِد الأ�شرِة.
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ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

1- لماذا ُيَعدُّ التعاوُن �شرورًة مْن �شرورّياِت الحياِة؟
2- اذكْر مثاًل واقعيًّا على �شلوٍك تعاونيٍّ قْمَت بِه مَع اأحِد اأفراِد اأ�شرِتَك، وكاَن له اأثٌر اإيجابيٌّ 

هْم.  في نفو�شِ
3- �شّنِف ال�شلوكاِت الآتيَة اإلى �شلوكاٍت تعاونّيٍة وغيِر تعاونّيٍة، واأثُر ذلَك على الأ�شرِة والمجتمِع.

اأ   - ي�شاعُد وليُّ الأمِر اأ�شرَتُه في رفِع ال�شجاِد وتنظيفِه.
ا بعَد عودِته مَن المدر�شِة. ه اأر�شً ب- يرمي خالٌد مالب�شَ

جـ- تتقاع�ُس نداُء عِن الم�شاركِة في تنظيِف غرفِة ال�شفِّ مَع زميالِتها.
د  - ت�شارُك هبُة في قطِف ثماِر الزيتوِن داخَل اأ�شواِر المدر�شِة.

هـ- يحمُل محمٌد اأكيا�َس الم�شترياِت عْن جارِه.
. و - يقّدُم معتزُّ  القهوَة العربّيَة لل�ضيوِف في اأثناِء ن�ضاٍط مدر�ضيٍّ

ز - تبقى �شحُر واآيُة داخَل ال�شفِّ في اأثناِء عمِل بقّيِة الطالباِت في حديقِة المدر�شِة.
ح- ي�شاعُد اأحمُد طفاًل في قطِع ال�شارِع.

4- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة فيما ياأتي:
)1( هو عمٌل اإن�شانيٌّ تت�شارُك فيه مجموعٌة مَن الأفراِد يجمعهْم رابٌط م�شترٌك مْن اأجِل 

تحقيِق اأهداٍف معينٍة:
اأ   - ال�شعوُر بالنتماء        ب- الم�شوؤوليُة        جـ- التعاوُن        د  - المهامُّ المنزليَُّة

)2( يتج�ّشُد التعاوُن في بلِدنا في:
اأ   - اأياِم الح�شاِد              ب- جمِع ثماِر الزيتوِن

جـ- تقليِم الأ�شجاِر           د  - ) اأ + ب + جـ(
)3( مْن اأهميَِّة التعاوِن بيَن اأفراِد الأ�شرِة:

اأ   - ال�شعوُر بالنتماِء اإلى الأ�شرِة وتقويِة الروابِط بيَن اأفرادِها.
ب- التخل�ُس مَن الأعباِء ِباأيِّ و�شيلٍة.

جـ- اإ�شاعُة وقِت العمِل.
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يتّكوُن  التي  الأّياِم  الإن�شاِن، ومجموُع  يوُم  يتّكوُن منها  التي  ال�شاعاِت  الوقُت: هو مجموُع 
منها عمُره. و يت�شاوى في امتالكِه جميُع النا�ِس، ويختلفوَن في كيفّيِة ا�شتغاللِه، فهناَك مْن ي�شتغلُّ 
اأوقاَته بكفاءٍة ويكوُن ناجًحا في حياتِه واأعمالِه، وهناَك َمْن ل يكترُث بالوقِت ول ي�شتغلُّه بال�شكِل 

المنا�شِب وهذا ي�شبُِّب عدَم نجاحِه اأحياًنا في اأموِر حياتِه. 
الجهِد  مقداُر  . ويختلُف  اأو عقليٍّ ن�ضاٍط ج�ضمانيٍّ  �ضكِل  المبذولُة على  الطاقُة  هَو  والجهُد: 
المبذوِل مْن فرٍد اإلى اآخَر باختالِف البنيِة الج�شدّيِة، والحالِة العقلّيِة، والنف�شّيِة، فهناَك مْن ي�شعُر 
الأ�شرّيِة  التن�شئِة  ب�شبِب  اأو  ج�شدّيٍة  اأو  نف�شّيٍة  متاعَب  ب�شبِب  ب�شيٍط،  مجهوٍد  بذِل  عنَد  بالتعِب 
المت�شاهلِة، وهناَك مْن يبذُل مجهوًدا اأكبَر، ب�شبِب تّعوِده على المبادرِة والعمِل ومقدرتِه الج�شدّيِة 

القويِّة.
وهناَك ارتباٌط قويٌّ بيَن تنظيِم الوقِت والجهِد المبذوِل في االأعماِل المنزلّيِة ، فتنظيُم  الوقِت 

يقّلُل مَن الجهِد المبذوِل والإرهاِق والعك�ُس �شحيٌح.

الأعماِل  اأداُء  وبالتالي  العمِل،  في  التخّبِط  على  للق�شاِء  وذلَك  التخطيِط  مَن  الأ�شرُة  ت�شتفيُد 
اأفراِد  عدُد  العتباِر  بعيِن  الأخِذ  مَن  التخطيِط لبدَّ  وعنَد  والجهِد(.  الوقِت  تقليُل  )اأي  بفاعلّيٍة، 

الأ�شرِة، واأعماُرهم، وحالُتهم ال�شحّيُة، ومقداُر الدخِل، وطبيعُة عمِلهْم،  وم�شاحُة المنزِل.

يمّثُل الوقُت ثروًة يمتلُكها جميُع النا�ِس، ال�شغيُر والكبيُر، الغنيُّ والفقيُر، والإن�شاُن الناجُح هَو 
مْن يديُر هذا الوقَت وي�شتثمرُه بكفاءٍة.

مفهوُم الوقِت والجهِداأّول

التخطيُط لتوفيِر الوقِت والجهِد ِعنَد تاأديِة الأعماِل المنزليِّةثانيًا

توفيُر الوقِت والجهِد في تاأديِة الأعماِل المنزليِّةالّدر�ُص الثالُث
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الأموُر الواجُب مراعاتُها  قبَل البدِء بالأعماِل المنزليِّة لتوفيِر الوقِت والجهِد:

1- ترتيُب اأثاِث المنزِل ب�شكٍل ي�شّهُل الحركَة، والتنقَل، وعدَم تكدي�ِس الأثاِث.
وتهويُة  وترتيُب  الأطباِق،  غ�شِل  مثُل  الروتينّيِة،  اأو  اليومّيِة  المنزلّيِة  الأعماِل  بتحديِد  البدُء   -2
الأ�شّرِة، ثمَّ الأعماُل الأ�شبوعّيُة، مثُل: غ�شِل المالب�ِس وكيِّها، وتنظيِف النوافِذ، واأخيًرا تحديُد 
الأعماِل المو�شمّيِة، مثُل تخزيِن المالب�ِس ال�شتوّيِة اأو ال�شيفّيِة، وال�شتعداُد للمنا�شباِت، مثُل: 

�شهِر رم�شاَن الكريِم والأعياِد، ودهاِن المنزِل.
3- توزيُع الأعماِل الأ�شبوعّيِة على اأيّاِم الأ�شبوِع ،مثُل: غ�شِل المالب�ِس وكيِّها في يوٍم، وتنظيِف 
الأر�شّيِة في يوٍم اآخَر، واإعداِد طبِق طعاٍم رئي�ٍس في يوٍم اآخَر، وكذلَك الأمُر في توزيِع الأعماِل 

المو�شمّيِة.
الروابِط  وتنميِة  الوقِت  توفيِر  في  اأ�شا�شيٌّ  عن�شٌر  فالتعاوُن  الأ�شرِة،  اأفراِد  بيَن  العمِل  تق�شيُم   -4

الأ�شريِّة.
5- اإ�شالُح الأعطاِل في الأجهزِة وعمُل �شيانٍة دوريٍّة لالأثاِث وتقنياِت المنزِل.

ًة في اأعماِل الغ�شيِل والتنظيِف. 6- ا�شتخداُم التجهيزاِت المتّطورِة وخا�شّ
7- قراءُة تعليماِت ال�شتعماِل للموادِّ و التجهيزاِت،قبَل ا�شتخداِمها.

8- ا�شتخداُم الأوعيِة ال�شّفافِة في حفِظ الموادِّ الغذائيِة وغيِرها.
9- التخّل�ُس مْن اأيِّ تجهيزاٍت تالفٍة اأو زائدٍة عِن الحاجِة.

النشاُط )5-10(: طرائُق أخرى لتوفيِر الوقِت

ا�شاأْل وليَّ اأمِرَك عْن طرائَق اأخرى ي�شتخدُمها في توفيِر الوقِت والجهِد، �شّجْلها في دفتِرَك، 
ها على زمالئَك ، باإ�شراِف معّلِمَك. واعر�شْ

الأموُر الواجُب مراعاتُها عنَد تاأديِة الأعماِل المنزليِّة لتوفيِر الوقِت والجهِد:
1- تجهيُز الموادِّ والأدواِت والتجهيزاِت التي تحتاُج اإليها قبَل البدِء بالعمِل.
2- التركيُز على العمِل الذي توؤّديه، فال�شرعُة ل تعني اإهماَل الأمِن والأماِن.
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3- ت�شجيُل �شاعِة البدِء بالعمِل، و�شاعِة النتهاِء، وبعَد النتهاِء مَن العمِل ل بدَّ مْن تقييِم العمِل، 
وهْل كاَن الوقُت والجهُد المبذوُل منا�شًبا اأْم ل.

4- تخزيُن الموادِّ والأدواِت في نف�ِس مكاِنها، لت�شهيِل تناوِلها في اأثناِء العمِل.
5- القياُم بعمليِن ب�شيطيِن في نف�ِس الوقِت، اإْن اأمكَن مثُل: اإعداِد ال�شاي وغ�شِل الأواني والأكواِب.

6- اإعادُة الأدواِت والتجهيزاِت اإلى مكاِنها بعَد انتهاِء العمِل.
7- الراحُة النف�شيَُّة، والج�شديَُّة، والبتعاُد عِن التوّتِر والقلِق في اأثناِء تاأديِة العمِل.

النشاُط )5-11(: مقتنياٌت زائدٌة في المنزِل

اكتْب قائمًة بالموادِّ والأدواِت، واأيِّ مقتنياٍت ت�شعُر اأنَّها زائدٌة في المنزِل، ويمكُن التخّل�ُس 
ْح لهْم مزايا التخّل�ِس مَن الزوائِد،  منها. ا�شت�شْر اأفراَد الأ�شرِة في القائمِة لالّتفاِق عليها، وو�شّ
واطرْح اأفكاًرا حوَل اإعادِة تدويِرها، اأو بيِعها، اأو الت�شّدِق بها، ثمَّ اكتْب تقريًرا بهذا العمِل، 

ه اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معّلِمَك، في م�شغِل التربيِة المهنّيِة. واعر�شْ

تذكْر

اإَنّ الأدواِت والتجهيزاِت الرخـي�شَة ت�شتهلُك المـاَل والوقـَت والجـهَد، لذلَك يجـُب الحر�ُس 
ها �شعيٌف.  على �شراِء النوعّيِة الجّيدِة منها، ف�شكيٌن واحدٌة جّيدٌة اأف�شُل مْن عّدِة �شكاكيَن اأداوؤُ
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النتاُج التعلُّميُّ
يخّطُط لتوفيِر الوقِت والجهِد في اأثناِء تاأديِة الأعماِل المنزلّيِة. �

المعلوماُت النظريَُّة
ي�شتفيُد جميُع اأفراِد الأ�شرِة مَن التخطيِط الجّيِد لتاأديِة الأعماِل المنزلّيِة، فالتخطيُط يوؤّدي اإلى توفيِر 

الوقِت والجهِد والماِل، وي�شاعُد في تقويِة الروابِط الأ�شرّيِة.

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
• قلُم ر�شا�ٍس، واأوراٌق اأو دفتٌر.	

خطواُت تنفيِذ التّمريِن

خّطُة الأعماِل المنزليِّةالتّمريُن: )3-5(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2

3

حــّدْد عــدَد اأفــراِد اأ�شِرتــَك، واأعماَرهم، 
وطبيعَة اأعماِلهم، كما في ال�شكل )4-5(.
حّدْد عدَد غرِف منزِلَك، كما في ال�شكل 

.)5-5(
حّدْد الأعماَل اليومّيَة: )تهويُة غرِف النوِم 
ِة، واإعداُد وجبِة الفطوِر، وترتيُب  رَّ والأ�شِ
وتخزيــُن  الأطبــاِق،  وغ�شــُل  المائــدِة، 
الأطعمــِة المتبقّيــِة، وتنظيــُف الأدواِت 
ال�شحّيِة فــي الحّماِم، وجمــُع النفاياِت، 
والتخّل�ــسُ منها، وم�شــُح الغباِر، واإعداُد 

طعاِم الغداِء، وغيُرها(.

طبيعة اأعمالهماأعمارهمعدد اأفراد الأ�شرة
- الوالد

- الوالدة
- اأحمد
- هدى

- اأنا خالد
- ريم

50 عاًما
40 عاًما
22 عاًما
18 عام

15 عاًما
5 اأعوام

موظف
موظفة

طالب جامعي
طالبة ثانوية
طالب تا�شع
طالبة رو�شة

عدد غرف المنزل: 4

ال�ّشكُل )4-5(

ال�ّشكُل )5-5(
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4

5

6

7

8

9

10

وّزِع الأعماَل اليومّيَة على اأفراِد اأ�شِرتَك، 
كما في ال�شكل )6-5(.

)غ�شــُل  الأ�شبوعّيــَة:  الأعمــاَل  حــّدِد 
، وكيُّها، وكن�ــسُ الأر�شّياِت،  المالب�ــسِ
، وتنظيُف  وم�شُحهــا، وتهويــُة الفرا�ــسِ
المطبــِخ،  خزائــِن  وتنظيــُف  النوافــِذ، 

وغيُرها(. 
اأيــاِم  علــى  الأ�شبوعّيــَة  الأعمــاَل  وّزِع 

الأ�شبوِع،كما في ال�شكل )7-5(. 
حّدْد مــْن يقوُم بالأعمــاِل الأ�شبوعّيِة مْن 

اأفراِد اأ�شِرتَك.
)غ�شــُل  المو�شــمّيــَة:  الأعـمــاَل  حــّدِد 

ال�شّجاِد، تخزيُن المالب�ِس، وغيُرها(.
ق�ّشِم العمــَل المو�شميَّ الواحَد اإلى مهاّم، 

ووّزْعها على اأفراِد اأ�شِرتَك.
اعر�ِس الخــّطــَة عـلى اأفــراِد اأ�شـــرتَك، 

وناق�ْشها معهْم.

العمل اليومي
ال�شخ�س 

الذي �شيقوم 
بالعمل

- تهوية غرف النوم والأ�شرة. 
الفطور  وجبة  اإعداد   -

وترتيب المائدة. 
- م�شح الغبار. 

- غ�شل الأطباق. 
  وهكذا ....

اأحمد
الوالد + هدى

الوالدة 
خالد

الأيامالأعمال الأ�شبوعية
- غ�شل المالب�س.
- تنظيف النوافذ. 

- كن�س الأر�شيات.

يوم ال�شبت
يوم الجمعة

طيلة اأيام الأ�شبوع

ال�ّشكُل )6-5(

ال�ّشكُل )7-5(

تمريٌن عمليٌّ
- اأعد خّطة لالأعماِل المنزليِة، محدًدا فيها طبيعَة الأعماِل والأفراَد الذين �شيقوموَن بهذِه الأعماِل، 

كما تعّلمَت في التمريِن ال�شابِق باإ�شراِف معلِمَك. 
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ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

1- ما فوائُد التخطيِط للوقِت والجهِد في تاأديِة الأعماِل المنزلّيِة؟
2- اذكْر خم�َس طرائَق لتوفيِر الوقِت والجهِد قبَل البدِء في الأعماِل المنزلّيِة.

3- لماذا يختلُف النا�ُس في مقداِر الجهِد المبذوِل؟
4- اذكْر ثالثَة اأمثلٍة على القياِم بعمليِن مَن الأعماِل المنزلّيِة في نف�ِس الوقِت.

5- عّلْل ما ياأتي:
. اأ   - ا�شتخداُم اأوعيٍة �شّفافٍة في حفِظ الموادِّ

ب- قراءُة تعليماِت ا�شتعماِل الموادِّ والتجهيزاِت قبَل ا�شتخداِمها.
جـ- الزياراُت غيُر المخّطِط لها م�شيعٌة للوقِت

6- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة فيما ياأتي:
: )1( هو الطاقُة المبذولُة على �ضكِل ن�ضاٍط ج�ضمانيٍّ اأو عقليٍّ

اأ   - الوقُت                                  ب- الجهُد
جـ- التخطيُط                              د  - خطُة الأعماِل المنزليَِّة

وُن منها  وُن منها يوُم الإن�شاِن ومجموُع الأياِم التي يتكَّ )2( مجموُع ال�شاعاِت التي يتكَّ
عمرُه، هو:

اأ   - الوقُت                                  ب- تنظيُم الوقِت
جـ- الجهُد                                  د  - التخطيُط

)3( يختلُف مقداُر الجهِد المبذوِل مْن قبِل فرِد واآخَر باختالِف:
اأ   - التن�شئِة الجتماعيَِّة                ب- تنظيِم الوقِت
جـ- البنيِة الج�شديَِّة                      د  - مقداِر الدخِل

)4( مَن الأموِر التي ُتراَعى عنَد التخطيِط لالأعماِل المنزليَِّة:
اأ   - عدُد اأفراِد الأ�شرِة.                   ب- عدُد الأجهزِة الكهربائيَِّة المتواجدِة في 

المنزِل.
جـ- موقُع المنزِل.                       د  - عدُد الزائريَن لالأ�شرِة.
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تقويٌم ذاتيٌّ

�شْع اإ�شارَة )✓( في المكاِن المنا�شِب من الجدوِل.
يمكُنني بعَد درا�شِة هذه الَوْحَدِة اأْن:

َقُم ُر اْلأََداِءالرَّ ُموؤَ�شِّ
ب�شكٍل

جيدجيد جًداممتاز

اأعرَف حقوقي جّيًدا.1
اأمار�َس واجباتي تجاَه اأفراِد اأ�شرتي ومجتمِعي.2
اأُعّرَف الآخريَن بحقوِقْهم وواجباِتهْم.3
اأتعاوَن مَع اأ�شرتي في الأعماِل المنزلّيِة.4
اأ�شارَك اأفراَد اأ�شرتي في التخطيِط لالأعماِل المنزلّيِة.5
اأ�شّمَم برنامًجا ل�شتغالِل الوقِت.6
اأعرَف طرائَق لتوفيِر الوقِت والجهِد في الأعماِل المنزلّيِة.7
اأ�شاعَد الآخريَن في ا�شتغالِل الوقِت.8
اأعرَف العوامَل التي ت�شاعُد على تقويِة الروابِط الأ�شريِّة.9

اأخّطَط ل�شتغالِل الوقِت والجهِد في الأعماِل المنزلّيِة.10
اأقّدَر اأهميَة الوقِت.11
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التركيباُت الميكانيكّيُة المنزلّيُة

الَوْحَدُة السادسُة

• ما اأهميُة اإجراِء التركيباِت الميكانيكيِّة المنزليِّة؟	
• كيَف يمكُن فكُّ وتركيُب ا�شطوانِة الغاِز المنزليِّ بطريقٍة �شحيحٍة؟	
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نتيجــًة للتّطــوِر التكنولوجيِّ فــي حياِتنا المعا�شــرِة، نتعامُل يوميًّا مــَع الكثيِر مــَن التركيباِت 
الميكانيكّيِة في مناِزلنا، وذلَك لزدياِد ا�شتخداِم الأجهزِة والأدواِت المختلفِة، ومْن هنا تبرُز اأهمّيُة 
اإجــراِء بع�ِس التركيباِت الميكانيكّيِة المنزلّيِة الب�شيطــِة، و�شيانتِها بطريقٍة �شحيحٍة، و�شتتعرُف في 
هــذه الَوْحَدِة خطواِت الفكِّ والتركيــِب ومبادَئ عملّياِت ال�شيانِة لبع�ــسِ التركيباِت الميكانيكّيِة 

المنزلّيِة الب�شيطِة مثُل: ا�شطوانِة الغاِز ومّكوناِتها، مَع مراعاِة متطلباِت ال�شّحِة وال�شالمِة العاّمِة.

يتوقُع منَك بعَد درا�شِة هذه الوحدِة اأْن:
تتعّرَف بع�َس مبادِئ التركيباِت الميكانيكّيِة المنزلّيِة. �
ُتتقَن �شيانَة وتركيَب ا�شطوانِة الغاِز بطريقٍة �شحيحٍة. �
� . تراعَي الخطواِت ال�شحيحَة في عملّياِت الفكِّ والتركيِب ل�شطوانِة الغاِز المنزليِّ
اْلَمْنِزِليَّة ِمْن ِمْثل  � يانِة التَّرِكيَبات اْلِميَكاِنيكّية  ِة ِعْنَد �شِ حِة وال�شالمِة العامَّ تراعَي متطلَّباِت ال�شَّ

)اأ�شطوانِة اْلَغاز اْلَمْنِزلي(.
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ب�شيانِة  ِة  الخا�شّ اليدوّيِة  الُعَدِد  اأنواِع وا�شتخداماِت  بع�ِس  اإلى  ال�شابقِة  ال�شفوِف  تعرْفَت في 
، والرنـِج، والزرادّيـِة، والمفكاِت  التركيباِت الميكانيكـّيِة المنزلـّيِة الب�شيطِة مثـُل: مفاتيـِح ال�شـقِّ
مختلفِة الأ�شكاِل وغيِرها، وال�شتخداِم ال�شحيِح لها، و�شتتعّرُف في هذا الّدر�ِس اإلى مبادى �شيانِة 
بع�ِس التركيباِت الميكانيكّيِة المنزلّيِة الب�شيطِة بهدِف ا�شتخداِمها ب�شكٍل �شحيٍح واإطالِة عمِرها 
، ب�ضرِط اأْن تطّبَق هذه ال�ضيانَة على اأ�ض�ٍص علمّيٍة وفنّيٍة �ضحيحٍة، وباّتباِع مجموعٍة مَن  الت�ضغيليِّ

القواعِد والمبادى الالزمِة ل�شيانِة التركيباِت المنزليِّة الب�شيطِة، ومنها:
1- اتباُع متطلبات ال�شّحِة وال�شالمِة العاّمِة، وا�شتخداُم اأجهزِة الوقايِة ال�شخ�شّيِة في اأثناِء عملّياِت 
ــِة ومالب�ِس العمــِل والكماماِت  الفــكِّ والتركيــِب وال�شيانِة مثُل: ارتــداِء القفازاِت الخا�شَّ

والنظاراِت الواقيِة.
2- اختياُر الُعدِد اليدوّيِة المنا�شبِة وال�شالحِة لإجراِء عملّيِة ال�شيانِة.

ِة بعملياِت الفــكِّ والتركيِب ح�شــَب الدليِل  3- اّتبــاُع الإر�شــاداِت والتعليمــاِت الفنّيــِة الخا�شّ
. الإر�شاديِّ

ها وتركيِبها ووظائِفها. 4- تعّرُف المكّوناِت الميكانيكّيِة وطريقِة فكِّ
5- اّتباُع الت�شل�شِل في عملّياِت الفكِّ والتركيِب لأّن ما ُيَفّك اأّوًل ُيرّكُب اآِخًرا.

6- اإجراُء عملّياِت الفح�ِس بالطرائِق الآمنِة بعَد عملّياِت التركيِب للتاأّكِد مْن �شالمِتها.
7- المحافظــُة على نظافــِة الُعــَدِد والأدواِت والمّكونــاِت الميكانيكّيِة في اأثنــاِء ا�شتخداِمها اأو 

تخزيِنها.
�ِس، وعدُم و�شِعها فوَق  8- تنظيُف واإعادُة الُعَدِد والأدواِت التي ا�شُتْخِدَمْت اإلى مكاِنها المخ�شّ

ا الأدواُت ذاُت الّدقِة العاليِة كاأدواِت القيا�ِس. بع�ٍس، خ�شو�شً

�شيانُة التركيباِت الميكانيكيِّة المنزليِّة الب�شيطِةالّدر�ُص الأّوُل

النشاُط )6-1(: قواعُد ومبادُئ أخرى لصيانِة التركيباِت الميكانيكّيِة المنزلّيِة 

 ، ال�شفِّ اأفراِد مجموعِتَك في غرفِة  بالتعاوِن مَع  قْم  الُمتاحِة لديَك،  المعرفِة  اإِلى م�شادِر  بالرجوِع 
ها باإ�شراِف معّلِمَك. بالبحِث عْن قواعد ومبادَئ اأخرى ل�شيانِة التركيباِت الميكانيكّيِة الب�شيطِة، واعر�شْ

ِء

ِء
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ًل اإلى مكوناِت ا�شطوانِة الغاِز واأجزائها، ووظيفِة كلٍّ منها حتى نتمكَن  ل بدَّ مَن التعّرِف اأوَّ
ها وتركيِبها. مْن َفْهِم خطواِت فكِّ

التعّرُف اإلى مّكوناِت ا�شطوانِة الغاِز وملحقاِتهااأّول

1

2

3

 ، َنُع مْن معدٍن قويٍّ ج�شُم ال�شطوانِة: وُي�شْ
يتحّمــُل ال�شدماِت وال�شغــَط ودرجاِت 
الحرارِة العاليِة، كما في ال�شكِل )1-6(.

�شّمــاُم الأمــاِن: يتحّكُم بمــروِر الغاِز اأو 
عدمــِه، عْن طريِق فتِح واإغــالِق المفتاِح 
الخا�سِّ ب�شّمــاِم الأماِن، كما في ال�شكِل 

.)2-6(

منّظــُم مــروِر الغــاِز: ُينّظُم عمليــَة مروِر 
الغــاِز، مْن داخــِل ال�شطوانــِة اإلى مكاِن 

علِة، كما في ال�شكِل )3-6(. ال�شُ

ال�ّشكُل )6-1(: ج�شُم ا�شطوانِة الغاِز.

ال�ّشكُل )6-3(: منّظُم مروِر الغاِز.

ال�ّشكُل )6-2(: �شّماُم الأماِن.
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4

5

خرطــوُم التو�شيــِل: ُي�شتْخــَدُم لإي�شــاِل 
الغاِز مــَن ال�شطوانِة اإلى الجهــاِز الُمراِد 
ا�شتعماُلــه، ويجــُب اأْن يكــوَن الخرطوُم 
ذو نوعيــٍة جّيدٍة ول يوجــُد بِه ت�شّققاٌت، 
واأْن يكــوَن طوُله منا�شًبــا، لتجّنِب تّكوِن 
اللتواءاِت الحاّدِة التي توؤدي اإلى اإتالِفه، 
كما يتعّيُن التاأّكُد عنَد تغييِر ا�شطوانِة الغاِز 
مــْن �شالحّيــِة الخرُطــوِم وعــدِم وجوِد 
اأيِّ �شقــوٍق اأو ثقوٍب عليــه. فاإذا ُوِجَدْت 
يجُب تغييرُه فوًرا، وعدُم محاولِة اإ�شالِح 
ال�شقوِق والثقوِب ب�شريٍط اأو ماّدٍة ل�شقٍة، 

لماذا؟ كما في ال�شكِل )4-6(.

طـرفــي  لتثبيــِت  ُت�شتـخــَدُم  المـراِبــُط: 
الخرطــوِم مَع منّظِم مروِر الغاِز الموجوِد 
علــى ال�شطوانــِة والجهــاِز الم�شتخدِم، 

كما في ال�شكِل )5-6(.

ال�ّشكُل )6-4(: خرطوُم ا�شطوانِة الغاِز.

. ال�ّشكُل )6-5(: المراِبُطِ

النشاُط )6-2(: الحوادُث واآلثاُر الناتجُة عِن التعامِل الخاطى مَع اسطوانِة الغاِز

 ، ِة بمديريِة الدفاِع المدنيِّ با�شتخداِم م�شادِر المعرفِة الُمتاحِة لَك، ُعْد اإلى الإح�شائّياِت الخا�شّ
الغاِز  ا�شطواناِت  مَع  ال�شليِم  التعامِل  عدِم  عْن  الناتجِة  والآثاِر  الحوادِث  اأعداِد  اإلى  وتعّرْف 

ه اأماَم زمالئَك باإ�شراِف معّلِمَك. ، واكتْب تقريًرا عْن ذلَك، واعر�شْ المنزليِّ

ءِ
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في اأثنــاِء التعامِل مَع ا�شطوانِة الغــاِز، هنالَك مجموعٌة مْن متطلباِت ال�شحــة وال�شالمِة العاّمِة 
ها: يجُب اّتباُعها ومْن اأهمِّ

1- ل تخّزْن ا�شطواناِت الغاِز داخَل المطبِخ، اأو في اأماكَن ذاِت درجاِت حرارٍة مرتفعٍة.
ها ل�شْدماٍت ميكانيكّيٍة. 2- ل تقْم برمِي اأو دحرجِة ا�شـطوانِة الغـاِز، اأو تعري�شِ

3- ل ت�شْع ا�شطوانَة الغاِز قريًبا مَن الموادِّ القابلِة لال�شتعاِل.
4- تاأّكْد مْن عدِم وجوِد ت�شّرٍب للغاِز، باإجراِء اختباِر رغوِة ال�شابوِن في اأماكِن التو�شيِل.

ًة الخراطيَم وال�شّماَم با�شتمراٍر. 5- افح�ْس تمديداِت الغاِز، وخا�شّ
6- احفْظ ا�شطوانَة الغاِز في و�شٍع راأ�شيٍّ في مكاٍن جّيِد التهويِة، وبعيًدا عْن اأ�شّعِة ال�شم�ِس.

ثانيًا

النشاُط )6-3(: كيفّيُة التعامِل مَع حوادِث تسّرِب الغاِز 

ُح فيها  باإ�شراِف معّلِمَك وبالتعاوِن مَع لجنِة الدفاِع المدنيِّ في المدر�شِة، قْم بعمِل ن�شرٍة تو�شّ
ها اأماَم زمالئَك. كيفّيَة التعامِل مَع حوادِث ت�شّرِب الغاِز في المنزِل، واعر�شْ

حِة وال�شالمِة العاّمِة في اأثناِء التعامِل مَع ا�شطواناِت الغاِز متطلباُت ال�شّ
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النتاُج التعلُّميُّ
� . يفكُّ ويرّكُب ا�شطوانَة الغاِز المنزليِّ

المعلوماُت النظريَُّة
تحتوي ا�ض�طوانُة الغاِز المنزليِّ على غاٍز ُم�ض�اٍل م�ض�غوٍط، وهَو �ض�ريُع اال�ض�تعاِل واالنف�جاِر، اإذا 
توافرْت عوامُل الحتراِق مْن اأوك�شجيٍن اأو �شعلٍة )�شرارٍة(، لذا يجُب معرفُة الطريقِة ال�شحيحِة 
والآمنِة عنَد فكِّ وتركيِب ال�شطوانِة ل�شماِن عدِم ت�شّرِب الغاِز، والت�شبِب بالحرائِق اأو النفجاِر.

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
• ، مرابُط عدُد )2(، ِمفتاُح �شقٍّ ذو قيا�س 	 رغوُة �شابوٍن وليفٌة، جلدُة �شامولُة غاٍز، ِمَفكٌّ عاديٌّ

)27( ملمتر اأو ِمفتاُح �شقِّ متغّيِر الفتحِة، ا�شطوانُة غاٍز جديدٍة مختومٍة، ُقّفازان، ماٌء و�شابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التّمريِن
طّبْق عمليَة ا�شتبداِل ا�شطوانِة غاٍز فارغٍة في الم�شغِل اأو المختبِر تحَت اإ�شراِف معّلِمَك كما ياأتي:

خطواُت تركيِب ا�شطوانِة الغاِز المنزليِّالتّمريُن: )1-6(

ورُة التّو�شيحيُّةخطواُت العمِلالّرقُم ال�شّ

1

2

العاّمِة،  وال�شالمِة  ال�شّحِة  متطلباِت  راِع 
كارتداِء مالب�ِس العمِل والقّفازاِت.

جّهِز الموادَّ والأدواِت الالزمَة قبَل البدِء 
بالعمِل، كما في ال�شكِل )6-6(.

ال�ّشكُل )6-6(
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3

4

5

6

قبَل  الفارغِة  الغاِز  ا�شطوانِة  �شّماَم  اأغلْق 
البدِء بفكِّ الخرطوِم عِن ال�شّماِم، كما في 

ال�شكِل )7-6(.

فكَّ منّظَم ا�شطوانِة الغاِز المراِد ا�شتبداُلها 
، مــَع مالحظــِة اأْن يكوَن  بمفتــاِح ال�شقِّ
اتجاُه فــكِّ المنّظِم مَع عقــارِب ال�شاعِة، 
وتاأّكــْد مْن �شالحّيِة الخرطــوِم، كما في 

ال�شكِل )8-6(.

اأزِل الجلدَة الحافظَة القديمَة مْن �شامولِة 
، كما في  المنّظِم بو�شاطِة الِمَفكِّ العاديِّ

ال�شكِل )9-6(.

�شِع الجلدَة الحافظَة الجديدَة، وثّبْتها في 
في  كما  المنّظِم،  �شامولِة  داخَل  مكاِنها 

ال�شكِل )10-6(.

ال�ّشكُل )8-6(

ال�ّشكُل )7-6(

ال�ّشكُل )9-6(

ال�ّشكُل )10-6(
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7

8

9

10

11

12

13

بتدويِر  ال�شطوانِة  على  الغاِز  منّظَم   رّكْب 
عقارِب  اتجاِه  بعك�ِس  المنّظِم  �شامولِة 

ال�شاعِة، كما في ال�شكِل )11-6(.

 ، �شدَّ �شامولَة منّظِم الغاِز جّيًدا بمفتاِح ال�شقِّ
كما في ال�شكِل )12-6(.

اإغالِق كاّفة مفاتيِح فرِن الغاِز، ثّم  تاأّكْد مْن 
افتِح ا�شطوانَة الغاِز مْن مفتاِح �شّماِم الأماِن.

ال�شابوِن  رغوِة  بو�شِع  الغاِز  ت�شّرَب  افح�ْس 
حوَل مكّوناِت ا�شطوانِة الغاِز وملحقاِتها؛ لأّن 
ظهوَر ُفقاعاِت ال�شابوِن يوؤّكُد وجوَد ت�شرٍب 
واإعادِة  الجلدِة  تفّقِد  اإلى  يدعوَك  مّما  للغاِز، 
الحاجُة،  دعِت  اإذا  التركيِب  عملّيِة  في  النظِر 

مراعًيا الدَقَة في العمِل، ال�شكُل )13-6(.

ِد  للتاأكُّ معلِمَك؛  باإ�شراِف  الغاِز  موقَد  اأ�شعْل 
مْن و�شوِل الغاِز.

نّظِف الأدواِت التي ا�شتخدْمَتها، واأعْدها اإلى 
�ِس، َواترْك مكاَنَك نظيًفا. مكاِنها المخ�شّ

بعَد  وال�شابوِن  بالماِء  جّيًدا  يديَك  اغ�شْل 
النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�شراِف في الماِء.

ال�ّشكُل )12-6(

ال�ّشكُل )11-6(

ال�ّشكُل )13-6(
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تمريٌن عمليٌّ
- قْم باإعادِة ا�شتبداِل )فكِّ وتركيِب( ا�شطوانِة الغاِز، كما تعلْمَت في التمريِن ال�شابق في م�شغِل 

مبحِث التربيِة المهنّيِة، وباإ�شراِف معّلِمَك.

معلومٌة

انظْر اإلى الجدوِل الآتي، والذي ُيبّيُن بع�َس الم�شكالِت المرتبطِة بت�شّرِب الغاِز وحلَّها:

الحـلُّالم�شكلُةالرقم

وجوُد ت�شّرٍب مْن نقطِة اّت�شاِل ال�شّماِم 1
مَع المنّظِم.

�شدُّ ال�شامولِة، واإذا ا�شتمرَّ الت�شّرُب 
يجُب تغييُر الجلدِة.

.وجوُد ت�شّرٍب مْن اأحِد المرابِط.2 �شدُّ المرابِط بالِمفكِّ

ا�شتبداُل ال�شطوانِة.وجوُد ت�شرٍب مْن �شّماِم ال�شطوانِة.3

ا�شتبداُل الخرطوِم.وجوُد ت�شّرٍب مَن الخرطوِم.4
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ْر�ِص اأَ�ْشئَلُة الدَّ

ْح وظيفَة كلٍّ مّما يلي: 1- و�شّ
اأ   - مفتاُح ال�شقِّ

ب- الِمَفكُّ العاديُّ
جـ- المرابُط

2- اذكْر ثالثًة مْن مبادِئ �شيانِة التركيباِت الميكانيكّيِة المنزلّيِة الب�شيطِة.
3- ما اأجزاُء ا�شطوانِة الغاِز المنزليِّ ووظيفُة كلِّ جزٍء؟

4- عّلْل ما يلي:
اأ   - فح�ُس ت�شّرِب الغاِز بو�شِع رغوِة ال�شابوِن حوَل خطِّ اّت�شاِل الخرطوِم با�شطوانِة 

الغاِز.
. َنُع ا�شطوانُة الغاِز مْن معدٍن قويٍّ ب- ُت�شْ

ْح اأهمّيَة اإجراِء ال�شيانِة الدوريِّة للتركيباِت الميكانيكّيِة المنزلّيِة الب�شيطِة. 5- و�شّ
6- ما الحلوُل المنا�شبُة للم�شكالِت الآتيِة:

اأ   - وجوُد ت�شّرٍب مْن اأحِد المرابِط ل�شطوانِة الغاِز.
ب- وجوُد ت�شّرٍب مْن نقطِة اّت�شاِل ال�شّماِم مَع المنّظِم ل�شطوانِة الغاِز.

جـ- وجوُد ت�شّرٍب مْن خرطوِم ا�شطوانِة الغاِز.
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تقويٌم ذاتيٌّ

�شْع اإ�شارَة )✓( في المكاِن المنا�شِب من الجدوِل.
يمكُنني بعَد درا�شِة هذه الَوْحَدِة اأْن:

َقُم ُر اْلأََداِءالرَّ ُموؤَ�شِّ
ب�شكٍل

جيدجيد جًداممتاز

اأّتبَع متطلباِت ال�شّحِة وال�شالمِة العاّمِة في اأثناِء العمِل.1
اأختاَر العدَد اليدوّيَة المنا�شبَة وال�شالحَة للفكِّ والتركيِب.2
ها وتركيُبها 3 اأو�شَح مكّوناِت الأجزاِء المادّيِة الُمراُد فكُّ

ووظائَفها.
اأّوًل 4 ُيَفكُّ  ما  اإنَّ  اإذ  الفكِّ  عملياِت  في  الت�شل�شَل  اأّتبَع 

يرّكُب اآِخًرا.
5. اأفكَّ خرطوَم ال�شطوانِة الفارغِة بمفتاِح ال�شقِّ
اأرّكَب المنّظَم علــى ال�شطوانِة بتدويِر �شامولِة المنّظِم 6

بعك�ِس اّتجاِه عقارِب ال�شاعِة.
7. اأ�شدَّ �شامولَة منّظِم ا�شطوانِة الغاِز جّيًدا بمفتاِح ال�شقِّ
افح�َس ت�شّرَب الغاِز بو�شِع رغوِة ال�شابوِن حوَل نقطِة 8

اّت�شاِل الخرطوِم بال�شطوانِة وملحقاِتها.
اأُقــّدَر اأهمّيــَة اإجــراِء التركيــِب ال�شحيــِح للمّكوناِت 9

الميكانيكّيــِة و�شيانِتهــا، للحفاِظ على �شالمــِة الأفراِد 
والممتلكاِت.
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