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ِة لألسرِة إدارُة الموارِد الماليَّ

الَوْحَدُة الخامسُة

• ما �أهميُة �إعد�ِد ميز�نيٍَّة ماليٍَّة للأ�شرِة؟	
• كيَف يوؤدي �لإ�شر�ُف �إلى م�شكلٍت ماليٍَّة للأ�شرِة؟	
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تعدُّ الأ�شرُة نواَة المجتمِع ومَن الأهميَِّة بمكاٍن التخطيُط لإدارِة �شوؤونها نحَو تحقيِق اأهدافها 
ِة على اأف�شِل وجٍه خا�شًة الأموَر الماليََّة، وهذا يتطلُب مَن الأ�شرِة اأن تدّبَر اأمورها  ِة والعامَّ الخا�شّ
الماليََّة بو�شِع ميزانيٍَّة لإدارِة دخلها ونفقاتها بما يوؤدي اإلى ال�شتقراِر النف�شيِّ والجتماعيِّ لكلِّ 

فرٍد من اأفرادها.

و�شتتعرُف في هذا الف�شِل مفهوَم الإدارِة الماليَِّة للأ�شرِة، وكيفيَة اإعداِد الميزانيَِّة الماليَِّة لها.

يتوقُع منك بعَد در��شِة هذ� �لف�شِل �أْن:
تتعرَف مفهوَم الميزانيَِّة.  �
تح�شَر اإيراداِت الأ�شرِة.  �

تتعرَف اأبواَب الإنفاِق في الأ�شرِة.  �
تبّيَن اأهميَة الميزانيَِّة الماليَِّة للأ�شرِة.  �

َح اأ�ش�َس تخطيِط الميزانيَِّة الماليَِّة للأ�شرِة. تو�شّ  �
تعدَّ ميزانيًَّة ل�شهٍر واحٍد بناًء على دخِل الأ�شرِة.  �

تقّدَر اأهميَة اإعداِد ميزانيٍَّة لنف�شَك ولأ�شرتَك.  �

ُة لألسرِةالفصُل األوُل ُة الماليَّ الميزانيَّ
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اإلى تخطيِط دخلها واإدارته بحيُث توازُن بيَن الإيراداِت والنفقاِت، ويجري  تحتاُج الأ�شرُة 
ذلَك باإعداِد الميزانيَِّة الماليَِّة للأ�شرِة �شواٌء اأكانْت اأ�شبوعيًَّة اأم �شهريًَّة اأم �شنويًَّة، بما يعمُل على توفيِر 

احتياجاتها وطلباتها ما اأمكَن ذلَك. فما الميزانيَُّة الماليَُّة المنزليَُّة؟ وكيَف ُنعدها؟
اأوجِه  الماليِّ على  توزيِع دخلها  فيها طرائَق  َح  تو�شّ الأ�شرُة  ت�شعها  ماليٌَّة  �لميز�نيَُّة: هَي خطٌة 

الإنفاِق المختلفِة في فترٍة زمنيٍَّة محددٍة قد تكوُن اأ�شبوًعا، اأو �شهًرا اأو�شنًة.

هَو الإيراُد ال�شافي اأو الأجُر اأو الربُح الذي يح�شُل عليِه الفرُد الواحُد لقاَء وظيفتِه اأو عملِه اأو 
اإنتاجِه اأو تجارتِه.

تتعدُد اأبواُب الإنفاِق على النحِو الآتي: 
الم�شكُن )اإيجاُر الم�شكِن(.  -  1

الغذاُء: الطعاُم وال�شراُب.  -  2
الُك�شوُة )الملب�ُس(: لوازُم الأ�شرِة مَن الملب�ِس للأفراِد جميعهم.  -  3

م�شروفاُت المنزِل: الكهرباُء والماُء والت�شالُت والخدماُت.  -  4
لوازُم المنزِل: المحروقاُت وموادُّ التنظيِف.  -  5

م�شروفاُت التعليِم: تكاليُف التعليِم في مراحلِه جميعها.  -  6
الم�شروفاُت ال�شخ�شّيُة والجتماعيَُّة: اللوازُم ال�شخ�شيَُّة، الهدايا، المنا�شباُت.  -  7

م�شروفاُت الطبيِب والعلِج والأدويِة.   -  8

مفهوُم �لميز�نيَِّة �لمنزليَِّة للأ�شرِة�أول

مفهوُم �لدخِلثانيًا

�أبو�ُب �لإنفاِق في �لأ�شرِةثالثًا

تذكر

يتوقُف تحديُد الفترِة الزمنيَِّة للميزانيَِّة على طبيعِة دخِل الأ�شرِة.
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ت�شاعدنا الميزانيَُّة في تخطيِط دخِل الأ�شرِة واإدارتِه وتوزيعِه ب�شورٍة منا�شبٍة على اأبواِب الإنفاِق، 
وتكمُن اأهميُة ذلَك في ما ياأتي: 

فهُم الو�شِع الماليِّ للأ�شرِة وتجنُب المفاجاآِت الماديَِّة لها.  -  1
تحديُد الحاجاِت الفعليَِّة للأ�شرِة بالت�شاوِر بيَن الأفراِد في ما يتعلُق بالدخِل والنفقاِت، وذلَك   -  2

ب�شبِط النفقاِت وتر�شيدها واإمكانيَِّة زيادِة الدخِل اإذا لزَم الأمُر.
تعريُف اأفراِد الأ�شرِة باأولوياِت الإنفاِق في الحياِة �شمَن نطاِق الدخِل.  -  3

تدريُب الأفراِد على اكت�شاِب الخبراِت في كيفيَِّة اإدارِة البيِت ماليًّا واقت�شاديًّا في الم�شتقبِل.  -  4
ُد على اّدخاِر جزٍء مَن الماِل باقتطاعِه واّدخارِه، ول يمكُن تحقيُق ذلَك دوَن التخطيِط  التعوُّ  -  5

للميزانيَِّة الماليَِّة المنزليَِّة.

عنَد التخطيِط لو�شِع ميزانيٍة مالّيٍة منزلّيٍة يتعيُن مراعاُة الأ�ش�ِس الآتيِة:
و�شُع الميزانيَِّة في �شوِء الأهداِف المن�شودِة للفرِد والأ�شرِة.  -  1

تحديُد دخِل واإيراداِت الأ�شرِة الماليَِّة.  -  2
مراعاُة مرونِة بنوِد الميزانيَِّة؛ لي�شهَل تكيُّفها وفًقا للظروِف الطارئِة.  -  3

فيها  تو�شُع  التي  الفترِة  في  وذلَك  الإنفاِق،  اأبواِب  بنِد  تحَت  الأ�شرِة  احتياجاِت  تحديُد   -  4
الميزانيَُّة وتوزيُع الدخِل على اأبواِب الإنفاِق المختلفِة وفًقا لظروِف الأ�شرِة.

�أهميُة �إعد�ِد ميز�نيٍَّة ماليٍَّة منزليٍَّةر�بًعا

�أ�ش�ُص تخطيِط �لميز�نيَِّة �لماليَِّة للأ�شرِة.خام�ًشا

م�شروفاٌت اأخرى: مثُل م�شاريِف ال�شيارِة وغيرها.  -  9
الّدخاُر: اقتطاُع جزٍء مَن الدخِل ل�شرفِه عنَد الحاجِة اأو لتحقيِق رغباِت الأ�شرِة.   - 10
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النشاط )5-1(: استخداُم إستراتيجيِة التدريِس بالقبعاِت الستِّ في عمِل 

ميزانيٍة لألسرِة

اإنَّ التدري�َس وفَق القبعاِت ال�شتِّ هَو اأحُد اأ�شكاِل ومهاراِت 
تعليِم التفكيِر، حيُث ي�شتخدُم المعلُم القبعاِت في مختلِف 

مراحِل الدر�ِس على النحِو الآتي:
�لقبعُة �لبي�شاُء  )1(

مفهوِم  عْن  والمعلوماِت  الحقائَق  المعلُم  يعر�ُس 
الدخِل والإيراداِت والم�شروفاِت، والميزانيِة.

معلوماٍت،  مْن  يحتاجونُه  ما  الطلبُة  ي�شاأُل  -  وهنا 
وت�شتكمُل المعلوماُت قبَل النتقاِل اإلى الخطوِة الآتيِة.

�لقبعُة �لحمر�ُء  )2(

ي�شاأُل المعلُم عن الم�شاعَر، مثِل:
ما م�شاعرُك نحَو اأ�شرٍة تنفُق مواردها ُكلَّها؟  -

ما م�شاعرُك نحَو اأ�شرٍة تدخُر جزًءا مْن م�شروفاتها؟  -
ما م�شاعرُك نحَو الأ�شخا�س الذين ي�شرفون ما يملكون على الكمالياِت والحاجاِت   -

الثانوّيِة؟

�لقبعُة �ل�شود�ُء  )3(

يطلُب المعلُم اأحكاًما مَن الطلبِة تتعلُق ب�شلبياٍت، مثِل:
الإ�شراِف في الإنفاِق ينعك�ُس على الأ�شر ويوؤّثُر عليها.  -

البتعاِد عِن الّدخاِر يوقُع كثيٌر مَن الأ�شِر في اأزماٍت ماليٍة ي�شعُب الخروُج منها.  -
يوؤدَي الإ�شراُف اإلى م�شكلٍت ماليٍة في الأ�شرِة.  -

. ال�شكُل )5-1(: القبعاُت ال�شتُّ
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�لقبعُة �ل�شفر�ُء  )4(

يطلُب المعلُم ملحظاٍت اإيجابيًة اأعجبِت الطلبُة:
مثًل يقوُل الطلبُة: مَن الأهميِة اإعداُد ميزانيٍة مالّيٍة للأ�شرِة للطوارىءَ.

اإنَّ و�شَع ميزانيٍة لإدارِة دخِل الأ�شرِة يوؤدي الى ال�شتقراِر النف�شيِّ والجتماعيِّ لأفراِد   -
الأ�شرِة جميعهم.

اإنَّ عمليَة توزيِع الموارِد على اأوجِه الإنفاِق يي�شُر على الأ�شرِة تدّبَر اأمورها.  -

�لقبعُة �لخ�شر�ُء  )5(

يطلُب المعلُم مَن الطلبِة تقديَم مقترحاٍت، واأفكاَر جديدٍة تثيُر اأ�شئلًة، مثَل:
القت�شاِر على �شراِء الحاجاِت ال�شرورّيِة للتوفيِر على الأ�شرِة.  -

تقليِل عدِد الهواتِف النقالِة في المنزِل.  -
تر�شيِد ا�شتهلِك الماِء والكهرباِء.  -

�لقبعُة �لزرقاُء  )6(

يطلُب المعلُم مَن الطلبِة التفكيَر في اإعداِد خطٍط، مثِل:
مناق�شِة اأ�شحاِب مقترحاِت القبعِة ال�شفراِء والخ�شراِء، وال�شوداِء.  -

تقترَح  اأو  اأ�شرتها،  دخِل  ح�شَب  النفاِق  اأبواِب  لتوزيِع  خطًة  مجموعٍة  كلُّ  تعدَّ  اأْن   -
دخًل منا�شًبا من عندها.

اأْن ت�شّكَل لجنًة في المنزِل لإعداِد ميزانيِة الأ�شرِة.  -
جمُع مو�شوعاٍت عْن اأهميِة اإعداِد ميزانيٍة ماليٍة للأ�شرِة.  -

اإعداُد خريطٍة ذهنيٍة تلخ�ُس ما ا�شتفادُه الطلبُة مَن الدر�ِس.  -
اإنَّ ا�شتخداَم اإ�شتراتيجيِة التدري�ِس بالقبعاِت ال�شتِّ يمكُن اأْن يحقَق اأغرا�َس التعليِم الجّيِد 
والفّعاِل، بحيُث ي�شمُح للطالِب الم�شاركَة في مراحِل الدر�ِس جميعه. بدًءا مَن البحِث 

عْن معلوماِت )القبعة البي�شاء( حتى تقديِم التوجيِه والتنظيِم )القبعة الزرقاء(.
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�إعد�ُد ميز�نيٍَّة ماليٍَّة للأ�شرِة.�لتمرين: )1-5(

�لنتاُج �لتعلميُّ
ُيِعدُّ ميزانيًَّة ماليًَّة منزليًَّة بطريقٍة �شحيحٍة.  �

ريُة �لمعلوماُت �لنظَّ
مَن  التخلُّ�ِس  في  كبيٍر  اأثٍر  مَن  لها  لما  المهمِة،  الأموِر  مَن  للأ�شرِة  ماليٍَّة  ميزانيٍَّة  اإعداُد  اأ�شبَح 

رِف، ب�شبِط النفقاِت بما يتنا�شُب ومقداَر الدخِل واإيراداِت الأ�شرِة. الع�شوائيَِّة في ال�شْ
عائلُة اأبي خالٍد مكونٌة من ثمانيِة اأفراٍد، ي�شكنوَن في منزل ُم�شتاأجٍر، ابنهم الأكبُر يدر�ُس في   -  1
جامعٍة حكوميٍَّة، والبنُت الو�شطى في ال�شفِّ العا�شِر، البُن الثالُث طالٌب في ال�شفِّ الأوِل، 
ًرا ل�شالحِه، ول  والأ�شغُر طفلٌة بعمِر �شنٍة. يعمُل الأُب في �شركٍة خا�شٍة ويمتلُك َمحلًّ موؤجَّ
اأبي خالٍد في  اأق�شاًطا جامعيًَّة �شهريًَّة لبنِه في الجامعِة، �شاعْد عائلَة  يمتلُك �شيارًة، ويدفُع 

اإعداِد ميزانيٍَّة ماليٍَّة للأ�شرِة بناًء على ُمعطياِت البياناِت الماليَِّة الآتيِة:
البياناُت الماليَُّة للأ�شرِة  -  2

ٌر، )200( ديناٍر اأردنيٍّ  ، )220( ديناراً اأردنيًّا محُل موؤجَّ )500( ديناٍر اأردنيٍّ راتٌب �شهريٌّ
اإيجاُر منزٍل، )150( ديناًر� �أردنيًّا �أق�شاٌط جامعّيٌة �شهرّيٌة. 

�لمو�دُّ و�لأدو�ُت و�لتجهيز�ُت �للزمُة
حا�شوٌب، دفتٌر، قلٌم.

تذكر

اإنَّ الهدَف الأ�شا�َس من و�شِع الميزانيَِّة للأ�شرِة؛ هَو م�شاعدُة الأفراِد على تح�شيِن معي�شتهم 
ولي�َس اإجراَء عمليٍَّة ح�شابيٍَّة.

قضيٌة للمناقشِة

تتَّبعُه الأ�شُر كافًة. ناق�ْس �شحَة  ل يمكُن و�شُع نموذٍج ثابٍت للميزانيَِّة الماليَِّة المنزليَِّة 
هذا القوِل مَع اأفراَد مجموعتَك، ثمَّ اعر�شُه اأماَم زملئَك باإ�شراِف معلمَك.
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خطو�ُت تنفيِذ �لتمريِن

�ل�شوُر �لتو�شيحيَُّةخُطو�ُت �لعمِل�لرقُم

1

2

3

4

5

اقراأَ البياناِت الماليََّة للأ�شرِة.

ِة،  راِع متطلباِت ال�شللحِة وال�شلللمِة العامَّ
كالجلو�ِس ال�شليِم على المقعِد.

للِز المللوادَّ والأدواِت اللزمَة قبَل البدِء  جهِّ
بالعمِل.

، كما في  ْد دخللَل الأ�شللرِة ال�شللهريِّ حللدِّ
ال�شكِل )2-5(.

ِد النفقللاِت خلللَل ال�شللهِر ح�شللَب  حللدِّ
الأولويَِّة، كما في ال�شكِل )3-5(.

�لدخُل �ل�شهريُّ بالديناِر �لأردنيِّ

�لمبلُغ�لبياُن

500راتٌب �شهريٌّ

220اإيراُد اإيجاِر محلٍّ

720مجموُع �لدخِل

ال�ّشكُل )2-5(

�لنفقاُت �ل�شهريَُّة بالديناِر �لأردنيِّ

�لمبلُغ�لبياُن

200اإيجاُر �شكٍن
200غذاٌء

50ملب�ٌس
م�شروفاُت المنزِل 

ولوازمُه، موا�شلٌت، 
كهرباٌء، محروقاٌت، 

موادُّ تنظيٍف

150

م�شروفاٌت �شخ�شيٌة 
180واجتماعيٌَّة

150�أق�شاٌط جامعيٌَّة
40نفقاُت علجٍ واأدويٍة

970مجموُع �لنفقاِت

ال�ّشكُل )3-5(
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6

7

8

ار�شللْد على الدفتِر قيمَة الدخِل ال�شللهريِّ 
ومجموَع النفقاِت خلل ال�شهِر، ثمَّ انقْل 
تلَك المعلوماِت على الحا�شوِب، كما في 

ال�شكِل )4-5(.

�شّمْم جدوًل با�شتخداِم برمجيَِّة الجداوِل 
الإلكترونيَّللِة فللي الحا�شللوِب، ثللمَّ اأدخِل 

البياناِت، كما في ال�شكِل )5-5(.

قللارْن بيللَن مجمللوِع الدخللِل ومجموِع 
النفقاِت.

اإذا كاَن الدخللُل اأعلللى من مجموِع  اأ   - 
خَر  النفقاِت، يمكللُن للأ�شللرِة اأْن تدَّ

جزًءا مَن الماِل.

اإذا ت�شللاوى مجمللوُع الدخللِل مللَع  ب- 
مجموِع النفقاِت تكوُن الأ�شللرُة قد 

قِت الو�شَع الآمَن للميزانيَِّة. حقَّ

اإذا كاَن مقللداُر النفقللاِت اأكثللَر مللن  جل- 
مجموِع الدخِل فالأ�شللرُة تعاني من 

عجٍز ماليٍّ في الميزانيَِّة.

مجموُع �لدخِل = )720( ديناًرا اأردنيًّا
مجوُع �لنفقاِت = )970( ديناًرا اأردنيًّا

ال�شكُل )4-5(

   �أبو�ُب �لنفقاِت �لدخُل

�لبياُن
�لمبلُغ 
بالديناِر 

�لأردنيِّ
�لبياُن

�لمبلُغ 
بالديناِر 

�لأردنيِّ

راتٌب 
�شهريٌّ

اإيجاُر 500
200�شكٍن

200غذاٌء220اإيجاُر محلٍّ

50ملب�ٌس
م�شروفاُت 

المنزِل 
ولوازمُه

150

م�شروفاٌت 
�شخ�شيٌَّة 
واجتماعيٌَّة

180

�أق�شاٌط 
150جامعيٌة

علٌج 
40واأدويٌة

970�لمجموُع720�لمجموُع

ال�شكُل )5-5(
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ٍة لمصروفَك الشخصيِّ النشاط )5-2(: إعداُد ميزانيَّ

 ، حدْد هدًفا اأو حاجًة ت�شعى لتحقيقها، وفي �شوء ذلَك ُعدَّ ميزانيًَّة ماليًَّة لم�شروفَك ال�شخ�شيِّ
بحيُث ُتراعي الّدخاَر من اأجِل تحقيِق هذا الهدِف اأو هذِه الحاجِة، ثمَّ اعر�ْس على زملئَك 

ما قمَت بِه باإ�شراِف معلمَك.

ِة لألسرِة ِة الماليَّ النشاط )5-3(: ُحلَّ مشكلَة العجِز في الميزانيَّ

بالإفادِة من بدائِل عجِز الميزانيَِّة الماليَِّة للأ�شرِة، وبالرجوِع اإلى التمريِن ال�شابِق. اقترْح حلوًل 
لمعالجِة عجِز ميزانيَِّة اأ�شرِة اأبي خالٍد، واعر�ْس ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زملئَك باإ�شراِف معلمَك.

في حاِل وجوِد عجٍز في الميزانيَِّة بزيادِة النفقاِت على الدخِل يتعيُن اإعادُة النظِر في النفقاِت 
بناًء على اأولوياِت الإنفاِق، بمناق�شِة عدِة بدائَل، منها:

تر�شيُد ال�شتهلِك بح�شِن ا�شتخداِم الموارِد المتاحِة وعدِم الإ�شراِف في ا�شتخدامها.  -  1
اإلغاُء اأو تاأجيُل باٍب من اأبواِب النفقاِت غيِر ال�شروريَِّة.  -  2

�شحُب جزٍء مَن المدخراِت اإن ُوجدْت.  -  3
البحُث في زيادِة دخِل الأ�شرِة عن طريِق م�شاركِة اأفرادها في اأعماٍل مختلفٍة وم�شروعاٍت   -  4

�شغيرٍة.

معالجُة عجِز �لميز�نيَِّة �لماليَِّة للأ�شرِة�شاد�ًشا

تذكر

اأع�شُر حلوِل العجِز الماليِّ في الميزانيَِّة، ال�شتدانُة.

تمريٌن عمليٌّ

مَن  م�شتفيًدا  لأ�شرتَك  ماليًَّة  ميزانيًَّة  ُعدَّ  ثمَّ  لديها،  الإنفاِق  واأبواِب  اأ�شرتَك  ْف على دخِل  تعرَّ •	
التمريِن ال�شابِق، واعر�شها على اأ�شرتَك.
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�أ�شئلُة �لَوْحَدِة

ما المق�شوُد بالميزانيَِّة الماليَِّة للأ�شرِة؟  1
علِّل ما ياأتي:  2

ل يمكُن و�شُع ميزانيٍَّة محددٍة ثابتٍة ت�شلُح للأ�شِر جميعها.  - اأ 
عدُم اللجوِء لل�شتدانِة لحلِّ م�شكلِة العجِز في الميزانيَِّة.  - ب 
ِح العلقَة بيَن الميزانيَِّة الماليَِّة المنزليَِّة وا�شتقراِر الأ�شرِة. و�شّ  3

اذكر ثلثًة مَن الأمثلِة ت�شاعُد على تح�شيِن دخِل الأ�شرِة.  4
العامِة  الثانويِة  مرحلِة  في  وطالٌب  الجامعِة،  في  طالٌب  اأبناِء،  �شتِة  من  مكونٌة  اأ�شرٌة   5
بعمِر  تواأماِن  و  ال�شاد�ِس،  ال�شفِّ  في  وطالٌب  التا�شِع،  ال�شفِّ  في  وطالبٌة  )الّتوجيهي(، 
اأردنيًّا،  ديناًرا  ال�شهريُّ )550(  راتبُه  دائرٍة حكوميٍَّة،  الأُب موظٌف في  �شنواٍت،  ثلِث 
، ت�شكُن الأ�شرُة  يمتلُك �شيارًة، والأمُّ تعمُل في �شركٍة راتُبها ال�شهريُّ )500( ديناٍر اأردنيٍّ

في بيٍت م�شتاأجٍر، ُير�شُل التواأماِن اإلى ح�شانٍة.
بناًء على البياناِت الماليَِّة الواردِة في الجدوِل الآتي، ُعدَّ ميزانيًَّة ماليًَّة للأ�شرِة مراعًيا فيها  
الماليِّ في  العجِز  الأ�شرِة كلهم، مَع مراعاِة حلِّ  ال�شهريَِّة جميعها لأفراِد  الإنفاِق  اأبواَب 

الميزانيَِّة اإْن وجَد.
�لمبلُغ بالديناِر �لأردنيِّ�لبياُن�لمبلُغ بالديناِر �لأردنيِّ�لبياُن

اإيجاُر ال�شكِن
الغذاُء

الملب�ُس
فاتورُة كهرباٍء

فاتورُة ماٍء
اأَثماُن بطاقاٍت خلويٍَّة

220
250
40
20
10
30

م�شروفاٌت �شخ�شيٌَّة
ح�شانٌة

موادُّ تنظيٍف
م�شروفاُت �شيارٍة

�أق�شاٌط جامعيٌَّة
محروقاٌت

100
50
10
90

120
40
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التقويُم الذاتيُّ

�شْع �إ�شارَة )√( في �لمكاِن �لمنا�شِب في �لجدوِل.

يمكنني بَعد در��شِة هذِه �لوحدِة �أْن:

موؤ�ّشُر �لأد�ِء�لرقُم
ب�شكٍل

جيٍِّدجيد جًد�ممتاٍز

َح مفهوَم الميزانيَِّة.1 اأو�شّ
اأعدَّ ميزانيًَّة منزليًَّة بناًء على دخِل الأ�شرِة.2
اأبيَن اأهميَة اإعداِد ميزانيٍَّة لي ولأ�شرتي.3
اأ�شدَّ عجَز الميزانيَِّة من م�شروفي.4
مَن 5 الطارئِة  للأموِر  ثابًتا  �شهريًّا  ماليًّا  مبلًغا  �َس  اأُخ�شّ

الميزانيَِّة المنزليَِّة.
اأعَي اأهميَة اإعداِد الميزانيَِّة لإدارِة دخِل الأ�شرِة.6
َر اأهميَة التخطيِط الماليِّ للم�شتقبِل.7 اأُقدِّ
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أشغاُل المعادِن

الَوْحَدُة السادسُة

• ما اأهميُة لحاِم المعادِن؟ 	
• ما ال�صناعاُت التي تدخُل فيها ال�صفائُح المعدنيَُّة؟	
• َل ال�صفائُح المعدنيَُّة؟	 كيَف يمكُن اأن تُ�صكَّ
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تعدُّ عمليُة اللحاِم من اأهِم العملياِت الم�ضتخدمِة لو�ضِل الأجزاِء المعدنيَِّة مَع بع�ضها في الكثيِر 
مَن ال�ضناعاِت المعدنيِة، مثِل الأبواِب المعدنيَِّة، و�ضبِك الحمايِة، والآلِت والمعداِت والأدواِت 
الحديديَِّة  الكهربائيَِّة وال�ضياراِت وال�ضفِن والطائراِت والقطاراِت وال�ضكِك  والأثاِث والأجهزِة 
ال�ضيانِة  عملياِت  في  ي�ضتخدُم  اأنُه  كما  وغيرها،  النفِط  تكريِر  ومحطاِت  والأنابيِب  والج�ضوِر 
للم�ضغولِت المعدنيَِّة. ويختلُف نوُع اللحاِم الم�ضتخدِم باختالِف المعدِن المراِد َلْحَمُه والغر�ِض 
اأنواِع  الف�ضِل بع�َض  الخا�ضُة. و�ضتتعرُف في هذا  ا�ضتخداماتُه ومتطلباُته  اللحاِم، فلكِل نوٍع  مَن 

اللحاِم، وكيفيَة التح�ضيِر واإجراِء عمليِة اللحاِم ب�ضورٍة �ضليمٍة واآمنٍة.

يتوقُع منك بعَد درا�صِة هذا الف�صِل اأْن:
تتعرَف بع�َض اأنواِع لحاِم المعادِن.  �

تتعرَف بع�َض الأدواِت والأجهزِة الم�ضتخدمِة في لحاِم المعادِن.  �
َر الأ�ضطَح للحاِم. تح�ضِّ  �

. تلحَم قطًعا معدنيًَّة ب�ضماكاٍت مختلفٍة با�ضتخداِم لحاِم القو�ِض الكهربائيِّ  �
َة في تنفيِذ عمليِة لحاِم المعادِن. ت�ضتخَدم و�ضائَل ال�ضحِة وال�ضالمِة ال�ضخ�ضيَِّة والعامَّ  �

ِة اأثناَء لحاِم المعادِن. تراعَي متطلباِت ال�ضحِة وال�ضالمِة العامَّ  �

أعماُل اللحاِمالفصُل األوُل
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ا�ضتخدَم  فقد  الإن�ضاُن،  عرفها  التي  ال�ضناعيَِّة  العملياِت  اأقدِم  من  المعادِن  لحاِم  عمليُة  تعدُّ 
تطوِر  ومَع  الحدادي(،  )اللحام  ا  بع�ضً بع�ضها  مَع  المعدنيَِّة  القطِع  للحاِم  والِمطرقَة  النَّاَر  قديًما 
العلِم وال�ضناعاِت وا�ضتخداِم الكهرباِء واأنواِع الغاِز المختلفِة ظهرت اأنواٌع واأ�ضكاٌل جديدٌة من 

عملياِت لحاِم المعادِن، وهذا ما �ضتتعرُفُه.
مفهوُم لحاِم المعادِن  -  1

��ا عن طريِق �ضهِر منطقِة اللحاِم  هَو عمليُة تو�ض��يِل القطِع المعدنيِة وربطها مَع بع�ض��ها بع�ضً
واإعادِة ت�ضكيِل اأجزاِء المعدِن با�ضتخداِم الحرارِة اأو ال�ضغِط اأو كليهما مًعا. ويمكُن اأن يكوَن 
اللحاُم بيَن قطعتيِن مَن  المعدِن نف�ضِه اأو بيَن معدنيِن مختلفيِن، وقد تجري العمليُة بوجوِد مادٍة 
مالئٍة )ح�ضوٍة( اأو دونها ح�ضَب نوِع المعدِن المراِد َلْحَمُه اأو ح�ضَب نوِع اللحاِم الم�ضتخدِم.

اأنواُع لحاِم المعادِن  -  2
، وم��ن اأكثِر اأنواِع اللحاِم  هن��اَك اأنواٌع كثيرٌة للحاِم المعادِن، لكٍل منها ا�ض��تخدامُه الخا�ضُّ

ا�ضتخداًما ما ياأتي:
الّلحاُم الليُّن )الّلحاُم بالق�صدير(: يعتمُد هذا النوُع مَن اللحاِم على ت�ض��خيِن منطقِة اللحاِم   - اأ 
با�ضتخداِم كاوي اللحاِم، ومن ثمَّ �ضهُر �ضبيكِة الق�ضديِر والر�ضا�ِض على راأ�ِض الكاوي 
)على درجِة حرارٍة 190�ضيلي�ض��يو�ض( وان�ضيابها بيَن القطِع المراِد َلْحَمها حتى تبرَد، 
وت�ضتعمُل هذه الطريقُة لربِط ال�ضفائِح المعدنيَِّة الرقيقِة ولحاِم القطِع الإلكترونيَِّة، كما 

في ال�ضكِل )1-6(.

لحاُم المعادِناأول

)ب( �ضلُك اللحاِم.) اأ ( كاوي اللحاِم.
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) د ( لحاُم قطٍع اإلكترونيٍَّة بالق�ضديِر.)ج�( تو�ضيُل الأ�ضالِك بالق�ضديِر.

ال�ضكُل )6-1(: اللحاُم اللّيُن )بالق�ضديِر(. 

اللحاُم بالغاز: في ه��ذا النوِع مَن اللحاِم يكوُن   - ب 
 ، احت��راُق الغ��ازاِت هَو الم�ض��دُر الح��راريُّ
بحيُث ي�ض��ّلُط الَله��ُب الناتُج ع��ِن الحتراِق 
على منطقِة اللحاِم، ويعمُل على �ضهِر اأطراِف 
القط��ِع المعدنيَِّة )على درج��ِة حرارة 4000 
��ا  �ضيلي�ض��يو�ض( وتداخله��ا مَع بع�ض��ها بع�ضً
مكونًة و�ض��لَة لحاِم قويًَّة بعَد ت�ضلِب المعدِن 
المن�ض��هِر، وم��ن اأمثلِة ه��ذا الن��وِع: اللحاُم 
بالأك�ض��ي اأ�ض��تيلين، ال��ذي اأخَذ ت�ض��ميتُه من 
ا�ض��تخداِم غاِز الأ�ضتيليِن وغاِز الأك�ضجيِن في 

عمليِة الحتراِق، كما في ال�ضكِل )2-6(. 

: يقوُم هذا النوُع على مب��داأ التاأثيِر الحراريِّ للتياِر الكهربائيِّ  اللح��اُم بالقو�ِس الكهربائيِّ  - ج� 
النات��ِج عن القو���ضِ الكهربائيِّ بي��َن طرِف اإلكتروِد اللحاِم )�ض��لك اللح��ام( والقطعِة 
الم��راِد َلْحَمها، الذي يعمُل على �ض��هِر اأطراِف القطِع المعدنيَِّة وتداخلها مَع بع�ض��ها 
ا، والح�ضوِل على و�ضلِة قويٍَّة غيِر قابلِة للفكِّ بعَد ت�ضّلِب المعدِن المن�ضهِر، �ضواًء  بع�ضً
بالعتماِد على معدِن القطِع نف�ض��ها اأو با�ض��تخداِم موادَّ مالئةٍ )�ض��لك اللحام( تنا�ضُب 

ال�ضكُل )6-2(: اللحاُم بالغاِز.
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ن��وَع المعدِن المراِد لحاَمُه، وتتراوُح درجاُت الحرارِة التي تنتُج عنها من 4500 اإلى 
6000 �ضيلي�ضيو�ض ح�ضَب طريقِة اللحاِم الم�ضتخدمِة، كما في ال�ضكِل )3-6(. 

. ال�ضكُل )6-3(: اللحاُم بالقو�ِض الكهربائيِّ

مَن الأمثلِة على هذا النوِع:
: وهَو اأكث��ُر اأنواِع لح��اِم القو�ِض  اللح��اُم بالقو���ضِ الكهربائ��يِّ المعدنيِّ الي��دويِّ  .1
ِر اآلتِه و�ضهولِة نقلها وجودِة و�ضالِت  الكهربائيِّ ا�ض��تخداًما؛ نظًرا ل�ضهولتِه وتوفُّ
اللح��اِم الناتجِة عنُه، وي�ض��تخدُم ه��ذا النوُع اإلكت��روداٍت مغلَّفًة بمادٍة م�ض��اعدٍة 
��هِر، تعمُل على تكويِن َطبقٍة عازلٍة فوَق منطقِة اللحاِم لحمايتها مَن التاأك�ض��ِد  لل�ضّ

بالهواِء، وحمايتها مَن ال�ضوائِب، كما في ال�ضكِل )4-6(.

ال�ضكُل )6-4(: اآلُة اللحاِم بالقو�ِض الكهربائيِّ المعدنيِّ اليدويِّ وا�ضتخدامها.
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اللحاُم بالقو�ِض الكهربائيِّ المحجوِب بالغاِز الخامِل )الميج(: وهَو من اأنواِع اللحاِم   .2
الحديثِة �ض��ريعِة الإجراِء، وي�ض��تخدُم ه��ذا النوُع اإلكتروداٍت )اأ�ض��الَك قطِب لحاٍم( 
ملفوفًة  على بكراٍت مغلَّفٍة بمادٍة م�ضاعدٍة لل�ضهِر، لكنَُّه يقوُم على فكرِة غمِر منطقِة 
اللح��اِم بغاِز الأرج��ون اأو الهيليوم اأو خلي��ٍط منهما لحمايِة منطقِة اللح��اِم من تاأثيِر 
الهواِء والغازاِت غيِر المرغوبِة، وحمايتها مَن ال�ضوائِب، كما في ال�ضكِل )5-6(.  

ال�ضكُل )6-5(: اآلُة اللحاِم بالقو�ِض الكهربائيِّ المحجوِب بالغاِز الخامِل.

ال�ضكُل )6-6(: اآلُة اللحاِم بقو�ِض قطِب التنج�ضتون المحجوِب بالغاِز الخامِل.

اللحاُم بقو�ِض قطِب التنج�ضتوِن المحجوِب بالغاِز الخامِل )التيِج(: هَو من اأحدِث   .3
اأنواِع اللحاِم الم�ض��تعملِة في الوقِت الحا�ضِر، وفي هذا النوِع ُي�ضَتخدُم قطٌب مَن 
، وُتغمُر  التنج�ضتون، الذي ل ُي�ضتهلُك اأثناَء عمليِة اللحاِم لتوليِد القو�ِض الكهربائيِّ
منطقُة اللحاِم بغاٍز خامٍل )الأرجون اأو الهيليوم( لحمايِة منطقِة اللحاِم من تاأثيراِت 

الهواِء، وحمايتها مَن ال�ضوائِب، كما في ال�ضكِل )6-6(. 
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معلومة

ت�ضنَُّع اإلكتروداُت اللحاِم من �ضلٍك معدنيٍّ مغّلٍف بطبقٍة من   -
بنوِع  الإلكتروداُت  هذِه  وتختلُف  لل�ضهِر،  م�ضاعدٍة  مادٍة 
ال�ضلِك المعدنيِّ و�ضمكِه ونوِع المادِة الم�ضاعدِة، ويختلُف 
ا�ضتخداُمها ح�ضَب نوِع اللحاِم ونوِع المعدِن المراِد لحاَمُه، 

ال�ضكُل )6-7(: اإلكتروداُت اللحاِم.كما في ال�ضكِل )7-6(. 

اآلُة اللحاِم بالقو�ِس الكهربائيِّ المعدنيِّ اليدويِّ   -  3
مْن اأكثِر اأنواِع اللحاِم ا�ض��تعماًل، واأو�ضعها انت�ض��اًرا في اأغلِب القطاعاِت ال�ضناعيَِّة الخفيفِة 
والثقيلِة، وتتوافُر اآلُت اللحاِم الم�ضتخدمِة فيه باأنواٍع واأحجاٍم مختلفٍة، فمنها ما يعمُل على 
التي��اِر الثابِت، ومنها ما يعمُل على التي��اِر المتغيِر، ومنها الآلٌت �ض��غيرٌة الحجِم المتنقلُة، 

ومنها كبيرُة الحجِم الثابتُة.

تتكوُن اآلُة اللحاِم بالقو�ِض الكهربائيِّ المعدنيِّ اليدويِّ من عدِة اأجزاِء، كما في ال�ضكِل )8-6(.

ال�ضكُل )6-8(: اآلُة اللحاِم بالقو�ِض الكهربائيِّ المعدنيِّ اليدويِّ واأجزاوؤها.

ج�- ِمفتاُح الت�ضغيِل.

و- ِمربُط ال�ض�ضي )الراجُع(.

ح- مقب�ُض الإلكتروِد.

ب�ضدِة  ِم  التحكُّ ِمفتاُح  ب-  
. التياِر الكهربائيِّ

ز- كابالُت تو�ضيِل التياِر 
الكهربائيِّ للمقاب�ِض.

مخرُج الطرِف الموجِب،  ه�- 
ال��ذي يو�ض��ُل ب��ه كاب��ُل 

ِمقب�ِض الإلكتروِد.

ال�ض��الِب،  الط��رِف  مخ��رُج  د - 
الذي يو�ضُل به كابُل ال�ض�ضي.

ج�ضُم الآلِة )الهيكُل(: يحتوي على الأجزاِء الداخلَّيِة التي تعمُل   - اأ 
ِم بتوليِد القو�ِض الكهربائيِّ الالزِم لعمليِة اللحاِم. على التحكُّ
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معداُت الوقايِة ال�صخ�صيَِّة في اأعماِل اللحاِم  -  4
تحتاُج عمليُة اللحاِم اإلى معداٍت خا�ضٍة لحمايِة العامِل مَن الأخطاِر التي يمكُن اأن يتعر�َض لها 
اأثناَء عمليِة اللحاِم والتي ت�ضمُل التعامَل مَع التياِر الكهربائيِّ والحرارِة العاليِة جًدا، والدخاِن 

والغازاِت وال�ضرِر والأ�ضعِة الناتجِة عن عمليِة اللحاِم، وت�ضمُل هذه المعداُت الآتَي:

ال�ضكُل )6-10(: قفازاٌت.

ال�ضكُل )6-11(: النّظاراُت الواقيُة.

النشاط )6-1(: أنواُع اللحاِم

بال�ضتعانِة بم�ضادِر المعرفِة المتاحِة لديِك، ابحْث عن اأنواٍع حديثٍة للحاِم المعادِن، واكتْب 
عنها تقريًرا واعر�ضُه على زمالئَك باإ�ضراِف معلمَك.

المالب���سُ الواقية للج�صِم: ُت�ض��نُع مَن الجل��ِد المقاوِم   - اأ 
لالحتراِق اإما على �ض��كِل مريلٍة جلديَِّة تغطي منطقَة 
ال�ضدِر، كما في ال�ض��كِل )6-9( اأو ُت�ضّمُم ب�ضكٍل 
يغطي كلَّ اأجزاِء الج�ض��ِم كالأفرهوِل، وت�ض��نُع مَن 
الجل��ِد اأو الكتاِن، وت�ض��تخدُم لحمايِة الج�ض��ِم من 

ال�ضرِر. 

القف��ازاُت الجلديَّ��ُة اأو الكتانيَّ��ُة: ت�ض��نُع م��َن الجلِد اأو   - ب 
الكتاِن، وت�ضتخدُم لحمايِة اليديِن مَن التياِر الكهربائيِّ 
والح��رارِة العالي��ِة والأدواِت الح��ادِة والحت��كاِك 

بالقطِع المعدنيَِّة، كما في ال�ضكِل )10-6(.

النّظاراُت الواقيُة: ت�ضتخدُم هذه النظاراُت �ضواٌء اأكانْت   - ج� 
�ض��فافًة اأم معتمًة لحمايِة العينيِن مَن الأ�ض��عِة وال�ضرِر 
والغازاِت الناتجِة عن عمليِة اللحاِم، كما في ال�ضكل 

.)11-6(

ال�ضكُل )6-9(: مريلُة العمِل.
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الأقنع��ُة الواقيُة: ت�ض��نُع من م��ادٍة عازلٍة وخفيفِة   - د 
ال��وزِن، وتحتوي على فتحٍة يثبَُّت فيها زجاجٌة 
معتم��ٌة خا�ض��ٌة لحماي��ِة العيني��ِن مَن الأ�ض��ّعِة  
وال�ض��رِر الناتِج ع��ن عمليِة اللح��اِم، وتتواجُد 
على �ض��كليِن، الأوِل ُيثبَُّت عل��ى الراأ�ِض، كم�ا 
في ال�ض��ك�ِل )6-12(/اأ والآخُر ُيم�ضُك باليِد 
بوا�ضطِة مقب�ٍض، كما في ال�ضكِل )6-12(/ب.

كمامٌة واقيٌة: ت�ض��تخدُم لحمايِة الجهاِز التنف�ضيِّ   - ه� 
مَن الدخاِن والأبخرِة الناتجِة عن عمليِة اللحاِم.

ح��ذاُء العمِل: ي�ض��نُع من م��وادَّ بال�ض��تيكيٍَّة اأو   - و 
مطاطيَّ��ٍة اأو جلديٍَّة عازلٍة للكهرباِء، وي�ض��ّمُم 
بحي��ُث تك��وُن مقدمتُه مَن الف��ولِذ، كما في 

ال�ضكِل )13-6(.

ال�ضكُل )6-12(: القناُع الواقي.

ال�ضكُل )6-13(: حذاُء العمِل.

ال�ضكُل )6-14(: طاولُة عمٍل.

)ب()اأ(

الأدواُت والتجهيزاُت الم�صاعدُة في اللحاِم  -  5
ي�ضتخدُم العامُل باللحاِم، اإ�ضافًة لكلِّ المعداِت ال�ضابقِة، اأدواٍت خا�ضًة لتجهيِز واإجراِء عمليِة 

اللحاِم ب�ضكٍل �ضليٍم، ومن هذِه الأدواِت والتجهيزاِت ما ياأتي:

طاولُة عمٍل: ت�ض��نُع مَن الحديِد غالًبا، ويمكُن و�ضُل   - اأ 
مرب��ِط الخِط الراجِع لآلِة اللحاِم بالقو�ِض الكهربائيِّ 
بها اأثن��اَء العمِل، وت�ض��تخدُم لرفِع القط��ِع المعدنّيِة 
عليها لتوفيِر و�ضعيَِّة اأف�ضَل للج�ضِم اأثناَء العمِل، كما 

في ال�ضكِل )14-6(. 
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ال�ضكُل )6-16(: مطرقٌة معدنيٌَّة.

ال�ضكُل )6-17(: فر�ضاُة �ضلٍك.

ال�ضكُل )6-15(: الملزمُة.

ملزمٌة: ت�ض��نُع مَن الفولِذ وت�ض��تخدُم لتثبيِت القطِع   - ب 
المعدنيَِّة بو�ضعيٍَّة معينٍة قبَل لحاِمها، كما في ال�ضكِل 

.)15-6(

مطرق��ٌة معدنيَّ��ٌة: ت�ض��نُع م��َن الف��ولِذ وتك��وُن غالًبا   - ج� 
بمقب�ِض خ�ضبيٍّ اأو معدنيٍّ معزوٍل بالبال�ضتيِك، كما 
في ال�ض��كِل )6-16(، وت�ض��تعمُل لتعدي��ِل القطِع 
المعدنّيِة قب��َل عمليِة اللحاِم، ولإزالِة ق�ض��رِة اللحاِم 
ال�ض��طحّيِة )الخبِث( المتكونِة فوَق منطقِة اللحاِم، 

وبقايا عمليِة اللحاِم.

فر�ص��اُة �صل��ٍك: ت�ض��نُع عادًة م��ن ِمقب�ٍض خ�ض��بيٍّ اأو   - د 
بال�ض��تيكيٍّ يثبَّ��ُت على جزٍء من �ض��طحها اأ�ض��الٌك 
معدنيَّ��ٌة مَن الف��ولِذ، كما في ال�ض��كِل )17-6(، 
وت�ضتعمُل لتجهيِز منطقِة اللحاِم بتنظيفها مَن الدهاِن 
ا بعَد عمليِة  اأو ال�ض��داأَ اأو الأو�ضاِخ، وت�ض��تعمُل اأي�ضً

اللحاِم لتنظيِف بقايا اللحاِم بعَد طرقها بالمطرقِة.

اإلكت��روداُت اللح��اِم )اأ�ص��الُك اللح��اِم(: ت�ض��نُع من نوِع   - ه� 
المعدِن نف�ضِه المراِد لحاَمُه اأو من معدٍن قابٍل لالتحاِد 

معُه، وتتوافُر باأنواٍع واأحجاٍم وقيا�ضاٍت مختلفٍة.
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.التمرين: )1-6( لحاُم قطعتيِن معدنيّتيِن با�صتخداِم اآلِة اللحاِم بالقو�ِس الكهربائيِّ

النتاُج التعلميُّ
. يلحُم قطعتيِن معدنيتيِن با�ضتخداِم اآلِة اللحاِم بالقو�ِض الكهربائيِّ  �

ريُة المعلوماُت النظَّ
��ا بطرائَق مختلف��ٍة، وُيعدُّ اللحاُم بوا�ض��طِة القو�ِض  يمكُن و�ض��ُل القطِع المعدنيَِّة بع�ض��ها بع�ضً
الكهربائيِّ من اأف�ضِل طرائِق الو�ضِل ِلما يوّفرُه من قوٍة ومتانٍة وتجان�ٍض وخفِة منطقِة الو�ضِل مقارنًة 
بالطرائِق الأخرى، وتعدُّ اآلُة اللحاِم بالقو�ِض الكهربائيِّ من اأ�ضهِل الآلِت ا�ضتخداًما، وهَي متوافرٌة 

في الأ�ضواِق و�ضعرها في متناوِل اأيدي الم�ضتخدميَن. 
الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الاّلزمُة

لحاِم،  اإلكتروداُت  المعدِن،  نوِع  في  متماثلتاِن  معدنّيتاِن  قطعتاِن   ، الكهربائيِّ بالقو�ِض  لحاٍم  اآلُة 
اأدواُت ال�ضالمِة العامِة )مالب�ُض عمٍل، قفازاٌت، نظاراٌت، قناٌع وغيرها(، ِمطرقٌة معدنيٌَّة، فر�ضاُة 

�ضلِك، طاولُة عمٍل.

احتياطاُت ال�صالمِة المهنيَِّة في اأعماِل اللحاِم  -  6
يراف��ُق العمَل باللحاِم بالقو�ِض الكهربائيِّ العديُد مَن الأخطاِر على ال�ض��حِة وال�ض��المِة، مما 

يتطلُب الأخُذ باحتياطاِت ال�ضحِة وال�ضالمِة المهنيَِّة، منها:

اللتزاُم با�ضتخداِم معداِت الوقايِة ال�ضخ�ضيَِّة قبَل البدِء بالعمِل.  - اأ 
التاأكُد من �ض��المِة التو�ض��يالِت الكهربائيَِّة ب�ضكِل عامٍّ وتو�ض��يالِت اآلِة اللحاِم ب�ضكٍل  ب - 

. خا�ضٍّ
اختياُر مكاٍن جّيِد التهويِة اأو تركيِب مراوَح �ضفٍط في منطقِة اللحاِم. ج� - 

ا�ضتخداُم العدِد والأدواِت ال�ضليمِة والمعزولِة.  - د 
اللتزاُم بالأو�ضاِع ال�ضحيَِّة للج�ضِم اأثناَء العمِل.  - ه� 
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خطواُت تنفيِذ التمريِن

ال�صوُر التو�صيحيَُّةخُطواُت العمِلالرقُم

ِة  1 راِع متطلباِت ال�ض��حِة وال�ض��المِة العامَّ
العم��ِل  مالب���ضِ  )ارت��داُء  العم��ِل  اأثن��اَء 
ومع��داِت الوقاي��ِة ال�ضخ�ض��يَِّة(، كما في 

ال�ضك�ِل )18-6(.

ال�ّضكُل )18-6(

2

3

جّهِز الم��وادَّ والأدواِت الالزمَة للتمريِن، 
وتاأكْد من �ض��المتها و�ض��المِة التمديداِت 
الكهربائيَّ��ِة لآلِة اللحاِم، كما في ال�ض��كل 

.)19-6(

نّظْف طرفي القطعتي��ِن المعدنيتيِن المراِد 
لحاَمهما من اأيِّ �ضوائَب اأو �ضداأً با�ضتخداِم 
فر�ضاِة ال�ضلِك، كما في ال�ضكِل )20-6(.

ال�ّضكُل )19-6(

ال�ّضكُل )20-6(
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�ض��ع قطعتي المع��دِن على طاول��ِة العمِل 4
ب�ض��كٍل متال�ض��ٍق عن��َد المنطق��ِة الم��راِد 

لحاَمها، كما في ال�ضكِل )21-6(.

ال�ّضكُل )21-6(

ال�ّضكُل )22-6(

ال�ّضكُل  )23-6(

ال�ّضكُل  )24-6(

5

6

7

ْل مربَط ال�ض�ضي بطاولِة العمِل اإْن كانْت  �ضِ
معدنيًَّة، اأو باإح��دى القطعتيِن المعدنيتيِن، 

كما في ال�ضكِل )22-6(.

�ضّغْل اآلَة اللحاِم وا�ضبطها على �ضدِة التياِر 
المطلوبِة.

بطريق��ٍة  بمقب�ض��ِه  اللح��اِم  �ض��لَك  �ض��ْع 
�ضحيحٍة.

انقْر براأ�ِض الإلكتروِد على المنطقِة الفا�ضلِة 8
بيَن القطعتي��ِن، وثبتهما بثالِث نقاِط لحاٍم 
موزعٍة على طوِل م�ض��افِة اللحاِم، كما في 

ال�ضكِل )23-6(.

امالأ المنطقَة الفا�ض��لَة بيَن القطعتيِن بمادِة 9
اللحاِم مبتدًئا مَن النقطِة البعيدِة اإلى النقطِة 
الأق��رِب بعمِل خِط لحاِم )با�ض(، كما في 

ال�ضكِل )24-6(.
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10

11

12

13

14

اطرْق خ��طَّ اللح��اِم النات��ِج بع��َد اأن يبرَد 
با�ض��تخداِم المطرقِة المعدنّيِة للتخل�ِض من 
ق�ض��رِة اللحاِم )الخبِث(، كما في ال�ض��كِل 

.)25-6(

نّظْف مكاَن اللحاِم بفر�ضاِة ال�ضلِك ب�ضكٍل 
جّيٍد، كما في ال�ضكِل )26-6(.

تاأكْد من �ضحِة اللحاِم والتو�ضيِل باإ�ضراِف 
معلمَك.

كّرْر عمليَة اللحاِم لتعبئِة المناطِق التي لم 
ُتعّباأ بمادِة اللحام، في حاِل عدِم اإتمامها 

ب�ضكٍل جّيٍد.

كّرْر عمليَة الطرِق والتنظيِف.

ال�ّضكُل )25-6(

ال�ّضكُل )26-6(

تاأكْد من �ضحِة اللحاِم والتو�ضيِل باإ�ضراِف 15
معلمَك.

نّظْف مكاَن العمِل والأدواِت الم�ضتخدمَة 16
واأعدها اإلى اأماكنها.

تمريٌن عمليٌّ

	•اأَجِر �ضيانًة لالأثاِث المعدنيِّ المك�ضوِر في مدر�ضتَك، م�ضتفيًدا من خطواِت التمريِن ال�ضابِق.
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اأ�صئلُة الف�صِل

ُد اأيَّ نوٍع منُه يتعيُن ا�ضتخدامُه في  ما المق�ضوُد باإلكتروِد اللحاِم، وما هَي الأموُر التي ُتحدِّ  1
عمليِة اللحاِم؟

ِح الأخطاَر الناتجَة عن اأعماِل لحاِم المعادِن. و�ضّ  2
ما دوُر الغاِز الم�ضتخدِم في اأنواِع اللحاِم الآتيِة؟  3

ب - اللحاُم بالتيِج اللحاُم بالغاِز.    - اأ 
بّيْن مبداأَ اللحاِم اللّيِن وا�ضتخداماتِه.  4

ِح ا�ضتخداَم كلٍّ مَن الأدواِت الآتيِة في عمليِة اللحاِم: و�ضّ  5
ب - القناُع الواقي اأ    - فر�ضاُة ال�ضلِك  

د   - الِمطرقُة المعدنيَُّة ج� - القفازاُت الجلديَّةُ 
. عّدِد الأجزاَء الخارجيََّة لآلِة اللحاِم بالقو�ِض الكهربائيِّ  6

�ضع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�ضحيحِة في ما ياأتي:  7
يعتمُد على ت�ضخيِن منطقِة اللحاِم با�ضتخداِم كاوي اللحاِم ومْن َثمَّ �ضهِر �ضبيكِة الق�ضديِر   )1(

والر�ضا�ِض على راأ�ِض الكاوي على درجِة حرارة 190�ض، هَو:
اأ    - اللحاُم بالغاِز            ب - اللحاُم اللّيُن

. ج� - اللحاُم بالقو�ِض الكهربائيِّ المعدنيِّ اليدويِّ    د   - اللحاُم بالقو�ِض الكهربائيِّ
ت�ضنُع من مادٍة عازلٍة خفيفِة الوزِن وتحتوي على فتحٍة يثبُت فيها زجاجٌة معتمٌة خا�ضٌة   )2(

لحمايِة العينيِن مَن الأ�ضعِة، هَي:
ب - النظاراُت الواقيُة اأ    - الأقنعُة الواقيُة   

د   - كمامٌة واقيٌة ج� - المالب�ُض الواقيُة للج�ضِم  
ت�ضنُع من نوِع المعدِن نف�ضِه المراِد لحاَمُه اأو من معدٍن قابٍل لالتحاِد معُه، هَو:  )3(

ب - مطرقٌة معدنيٌة اأ    - فر�ضاُة �ضلٍك   
د   - اإلكتروداُت اللحاِم ج� - ملزمٌة    

)4(  ت�ضهُر اأطراُف القطِع المعدنّيِة في حالِة ا�ضتخداِم اللحاِم بالغاِز على درجِة حرارِة:
ب - 4000 �ضيلي�ضيو�ض اأ    - 400 �ضيلي�ضيو�ض   

د   - 140 �ضيلي�ضيو�ض ج� - 40 �ضيلي�ضيو�ض    
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التقويُم الذاتيُّ

�صْع اإ�صارَة )√( في المكاِن المنا�صِب في الجدوِل.

يمكنني بَعد درا�صِة هذا الف�صِل اأْن:

موؤ�ّصُر الأداِءالرقُم
ب�صكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

اأميَز بع�َض اأنواِع لحاِم المعادِن المختلفِة.1
اأعدَد بع�َض الأدواِت والموادِّ والتجهيزاِت الم�ضتخدمِة 2

في عملياِت لحاِم المعادِن.
َز قطَع المعدِن لعمليِة اللحاِم.3 اأجهِّ
اأجرَي عمليَة اللحاِم بالقو�ِض الكهربائيِّ المعدنيِّ 4

اليدويِّ بطريقٍة �ضليمٍة.
اأ�ضتخدَم ِمعداِت ال�ضحِة وال�ضالمِة ال�ضخ�ضيَِّة والعاّمِة 5

ب�ضكٍل �ضحيٍح اأثناَء عمليِة لحاِم المعادِن.
اأراعَي متطلباِت ال�ضحِة وال�ضالمِة العاّمِة اأثناَء عمليِة 6

لحاِم المعادِن.
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ُت�صتخُدم األواُح ال�صفائِح المعدنيَِّة )ال�صاج( في كثيٍر مَن ال�صناعاِت المختلفِة، فهَي تدخُل في 
، منها: الأدواُتُ والمعّداُت والم�صتلزماُت الم�صتخدمُةُ في حياتنا، كالأثاِث  �صناعِةِ منتجاِت متنوعِةِ
المعدنيِّ من خزائَن وطاولٍت وكرا�صي، وهياكِل ال�صياراِت وبع�ِض الأجهزِة المنزليَِّة، والأبواِب 
والنوافِذ، ومجاري التكييِف والتدفئِة، اإ�صافًة اإلى �صناعِة بع�ِض الم�صتلزماِت، كال�صقوِف المعدنيَِّة 
)الزينكو( والبيوِت الجاهزِة، و�صناعِة الخّزانات باأ�صكالها واأحجامها المختلفِة. وتحتاُج اأ�صغاُل 
ال�صفائِح المعدنيَِّة في اإنتاجها اإلى عملياِت ت�صغيٍل مختلفٍة كالق�ضِّ والثنِي والبر�صمِة وغيرها، كما 

تحتاُج اإلى مِعداٍت خا�صٍة لت�صكيِلها واإخراجها بال�صكِل النهائيِّ المطلوِب.
ت�صكيِلها  وعملياِتِ  وا�صتخداماتها،  واأنواَعها  المعدنيَِّة  ال�صفائَح  الف�صِل  هذا  في  و�صتتعرُف 

وبع�َض الأدواِت الم�صتخدمِة في ذلَك، واكت�صاَب بع�ِض المهاراِت الخا�صِة بت�صكيِلها.
يتوقُع منك بعَد در��صِة هذ� �لف�صِل �أْن:

تتعرَف اأنواَعَ ال�صفائِح المعدنيَِّة وا�صتخداماتها.  �
، الثنَي، البر�صمَة(. تتعرَفَ بع�َضَ عملياِت ت�صكيِل ال�صفائِح المعدنيَِّة )الق�ضَّ  �

تتعرَفَ بع�َضَ العدِدِ اليدويَِّة الم�صتخدمِة في ت�صكيِلِ ال�صفائِح المعدنيَِّة )ال�صاج(.  �
ت�صتخدَم اأدواِت ت�صكيِل ال�صفائِح المعدنيَِّة ب�صكٍل �صحيٍح.  �

. : الجاروِد المعدنيِّ ت�صّكَل ال�صفاَئِح المعدنيََّة باأ�صكاٍل مختلفٍة، مثِلِ  �
ِة وال�صخ�صيَِّة. تراعَي متطلباِتِ ال�صحِةِ وال�صالمِة العامَّ  �

ِةالفصُل الثاني أشغاُل الصفائِح المعدنيَّ
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 ، لكٍل منها �صفاٌت وخوا�ضٌّ المعادِن،  مَن  اأنواٍع مختلفٍة  اأو  ال�صاُج من معدٍن واحٍد  ُي�صنُع 
وياأخُذ ت�صميتُه من نوِع المعدِن الم�صنوِع منه، ومنُه ما هو مقاوٌم لل�صداأَ، ومنُه ما هَو غيُر مقاوٍم 

لل�صداَأ.

مفهوُم �ل�صاِجِ  -1
يق�ص��ُد بال�ص��اِجِ ال�ص��فائُح المعدنيَُّة الرقيقُة الم�ص��نَّعُة مَن المعادِن، يتراوُح �ص��مُكها من 
)0.4-5.0 ملم( ، وت�ص��نُع غالًبا مَن معادِن الحديِد والفولِذ والألمنيوِم، ويعدُّ ال�ص��اِجُ 

الطرُي من اأكثِر اأنواِع ال�صاِجِ ا�صتخداًما.

�أنو�ُع �ل�صاِجِ �لطريِّ  -2
نُف ال�صاُج الطريِّ ح�صَب مقاومتِه لل�صداأَ اإلى: ي�صَّ

�ل�صاِج غيِر �لمقاوِم لل�صد�أَ، وُي�ص��مى ال�ص��اُج الفولذيُّ الكربونُّي )ال�صاُج الأَ�صوُد( الذي  اأ   - 
ُي�ص��نُع م��َن الحدي��ِد والكرب��وِن دون اأيِّ 
اإ�صافاٍت اأو معالجٍة، وي�صتخدُم في �صناعِة 
، ويمكُن  خّزاناِت الوقوِد والأثاِث المعدنيِّ
دهانها لحمايتها مَن ال�ص��داأَ، وت�صّنُع على 
�صكِل األواٍح ِبقيا�ِض )1×2م(، انظِر ال�صكَل 

.)27-6(
، وُي�ص��مى ال�ص��اُج  �ل�ص��اُج �لمق��اوُم لل�ص��د�أَ ب- 
الُمَجلُفن، ي�ص��نُع مَن المعدِن ويكوُن مغّطًى 

بطبقٍة مَن الَزنِك )الخار�ص��ين(، وُي�صتخدُم هذا النوُع في �صناعِة خّزاناِت المياِه والُعَبوات 
وال�ص��قوِف المعدنيَِّة )الزينكو(،وي�صّنُع ب�ص��ماكاٍت مختلفٍة وعلى �صكليِن، هما: الألواُح 

بقيا�ِض )1×2م(، انظِر ال�صكَل )6-28(، ولفائُف، انظِر ال�صكَل )29-6(.

�أعماُل �ل�صاِج�أول

ال�صكُل )6-27(: األواُح ال�صاِج الأ�صوِد.



34

ال�صكُل )6-29(: لفائُف ال�صاِج الُمَجلفِن. ال�صكُل )6-28(: األواُح ال�صاِج الُمَجلفِن.

معلومٌة

التي  المعادِن الأخرى  ُي�صُنع مَن الحديِد وبع�ِض  لل�صداأَ  المقاوِم  ال�صاِج  اأنواٌع مَن  يوجُد   -
تك�صبُه هذه ال�صفَة؛ مثَل معدِن ال�صيليكون اأو الكروم اأو النيكل، وياأخُذ ت�صميتُه من نوِع 

المعدِن الم�صاِف اإليِه.

ِة النشاط )6-2(: أنواُع الصاِج والصفائِح المعدنيَّ

ابحْث با�صتخداِم و�صائِل المعرفِة المتاحِة لديَك عن اأنواٍع اأخرى مَن ال�صاِج وال�صفائِح المعدنيَِّة 
وموا�صفاتها وا�صتخداماتها،واعر�ْض ما تو�صلَت اإليِه على زمالئَك باإ�صراِف معلمَك.

عملياُت �لتجهيِز لت�صكيِل �ل�صاِج  -3
تحتاُج عمليُة التجهيِز لت�صكيِل ال�صاِج اإلى معرفٍة بالر�صِم الهند�صيِّ والنفراِد للمج�صماِت، 

وت�صمُل عمليُة التجهيِز:
المراِد  الم�صغولِة  انفراِد  العمليِة ر�صُم مخطِط  �لر�صِم و�لت�صميِم: يجري في هذه  عمليُة  �أ   - 
اإجراوؤها، وتحديُد القيا�صاِت المطلوبِة ح�صَب الت�صميِم المراِد تنفيُذُه، وُي�صتخدُم فيها 

اأدواُت الر�صِم الهند�صيِّ من م�صاطَر ومثِلثاٍت ومنقلٍة وِفرجاٍر واأقالٍم وغيرها.
على  والثقِب  والثنِي  الق�ضِّ  و�صِع عالماِت  عمليُة  بها  ُيق�صُد  �لم�صغولِة:  تخطيِط  عمليُة  ب- 
الأدواُت  العمليِة  هذه  في  وي�صتخدُم  الت�صميِم،  مخطِط  ح�صَب  المعدنيَِّة  الم�صغولِة 

المبّينُة في ال�صكِل )30-6(.
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�أدو�ُت قيا�ٍس:
. المتُر ال�صريطيُّ ) اأ ( 

الورنيُة )الكليُبر(. )ب( 
الزوايا )القائمُة والمتحركُة(. )ج�( 

الم�صطرُة المعدنيُة. ) د ( 

�أدو�ُت �لعالِم:
ِفرجاُر العالِم )المق�صم(. ) اأ ( 

)ب(  �صنبُك العالِم.
قلُم العالِم. )ج�( 

�صوكُة العالِم. ) د ( 
ال�صكُل )6-30(:اأدواُت القيا�ِض والعالِم.

) اأ (

)د(

)ب(

) د ()ج�(

)ب() اأ ( )ج�(

عملياُت ت�صكيِل �ل�صاِج  -4
يمرُّ ال�صاُج بعدِة عملياِت رئي�صِة اأثناَء ت�صكيلِه، حتى الو�صوِل اإلى ال�صكِل النهائيِّ للم�صغولِة، 
، والتنعيَم والبرَد، والثنَي، والثقَب والتو�صيَل، ويمكُن تو�صيُح  وت�صمُل هذه العملياُت الق�ضَّ

هذه العملياِت كالآتي:
منهما  كلٌّ  يتحرُك  )�صكينيِن(  �صفرتيِن  بوا�صطِة  المعدِن  قطِع  عمليُة  هَي   : �لق�سِّ عمليُة  �أ   - 
مقابَل الآخِر تحَت �صغِط اليِد باتجاِه قطعِة العمِل، بحيُث ي�صغُط حديهما على المعدِن 
، وي�صتخدُم في  محدًثا فيه تغلغاًل عميًقا، مما يوؤدي اإلى ف�صِل المعدِن في مكاِن الق�ضِّ

اِت اليدويَِّة، منها: اأعماِل ال�صاِج اأنواٌع مختلفٌة مَن المِق�صّ
ُي�صتخُدم   : الم�صتقيِمِ ال�صاِج  ِمق�ضُّ   .1
بَخطوٍط  المعدنيَِّة  ال�صفائِح  لق�صِّ 
الخارجيَِّة  الأقوا�ِض  وق�ضِّ  م�صتقيمٍة 

لها، انظِر ال�صكَل )31-6(.
. ال�صكُل )6-31(: ِمق�ضُّ ال�صاِج الم�صتقيِمِ
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ي: ي�صتخ��دُم  ِم��ق��ضُّ ال�صاِج ال��ق�و�صِّ  .2
الداخليَِّة  والمنحنياِت  الأقوا�ِض  لق�ِض 
ال�صكَل  انظِر  المعدنيَِّة،  ال�صفائِح  مَن 

.)32-6(
ِمق�ضُّ ال�صاِج ال�صامِل: ُي�صتخدُم بدياًل   .3
لاَلأنواِع ال�ص��ابقِة الذك��ِر جميعها من 

اِت، انظِر ال�صكَل )33-6(. المِق�صّ
العمليُة  هذِه  تكوُن  و�لبرِد:  �لتنعيِم  عمليُة  ب- 
المعدنيَِّة؛  غولِة  للم�صَ الن�صِر  اأو  الق�ضِّ  بعَد 
الق�ضَّ  عمليِة  زوائِد  من  التخلُّ�ض  بهدِف 
)الرائ�ِض(، وُت�صتخدُم َلهذِه العمليِة المبارُد 
ناعٍم(،  اأو  )خ�صٍن  درجاَتها  بمختلِف 
وبمختلِف اأ�صكالها )دائرّيٍة، مربعٍة، مثلثٍة، 

طٍة(، انظِر ال�صكَل )34-6(. اأو مب�صَّ
ب�صكٍل  اإّما  الم�صغولُة  ُتثنى  �لثنِي:  عملياُت  ج�- 

يدويٍّ عن طريِق تثبيِت الم�صغولِة بيَن فكي الملزمِة عنَد عالماِت الثنِي، ومْن ثمَّ ت�صتخدُم 
اأدواُت الّطرِق اليدويَِّة )الِمطرقة والدقماِق( لثني الجزِء المراِد ثنيُه، انظِر ال�صكَل )35-6(، 

اأو بطريقٍة اآليٍَّة با�صتخداِم اآلِت الثنِي الميكانيكيِة، كما في ال�صكِل )36-6(.

. ال�صكُل )6-32(: ِمق�ضُّ ال�صاِج القو�صيِّ

ال�صكُل )6-33(: ِمق�ضُّ ال�صاِج ال�صامِل.

ال�صكُل )6-34(: مبارُد للمعادِن.

ال�صكُل )6-36(: اآلُة ثنِي ال�صاِج الميكانيكيَُّة. رِق اليدوية. ال�صكُل )6-35(: اأدواُت الطَّ
)ب( الدقماُق) اأ ( المطرقُة



37

في  ثقوٍب  اإحداُث  فيها  يجري  �لثقِب:  عمليُة  د  - 
فوقها(  العالِم  )و�صُع  دت  ُحدِّ التي  الأماكِن 
الري�َض  م�صتخدًما  الكهربائيِّ  الِمقدِح  با�صتخداِم 
المتعددِة  وبمقا�صاتها  المعادِن  لثقِب  المخ�ص�صَة 

بح�صِب متطلباِت العمِل.
وتو�صُل  الم�صغولِة  اأجزاُء  ُتربُط  بها  �لتو�صيِل:  عمليُة  ه� - 
البراغي  اأم  الّلحاِم  با�صتخداِم  �صواٌء  ا  بع�صً ها  ببع�صَ

وال�صواميِل اأم عن طريِق البر�صمِة بوا�صطِة فرِد )زراديِة( البر�صمِة، انظِر ال�صكَل )37-6(. 

�لأموُر �لو�جُب مر�عاتها �أثناَء عملياِت �أ�صغاِل �ل�صاِج  -5
يتعيُن مراعاُة مجموعٍة من الأموِر اأثناَء العمِل باأ�صغاِل ال�صاِج، منها:

ارتداُء مالب�َض ومعداِت الوقايِة وال�صالمِة المهنيَِّة الخا�صِة باأعماِل ال�صاِج من مالب�َض  اأ   - 
وقفازاٍت ونظاراٍت واأحذيٍة وغيرها.

مراعاُة الدقِة في اأخِذ القيا�ِض وو�صُع العالماِت على ال�صاِج اأثناَء عمليتّي التخطيِط قبَل  ب- 
البدِء بت�صكيِل ال�صاِج.

المنا�صبِة  والأدواِت  الت�صكيِل،  عملياِت  من  عمليٍة  لكِل  المنا�صبِة  الأدواِت  ا�صتخداُم  ج�- 
لنوِع ال�صاِج و�صمكِه. 

اِت ذاِت ال�صفراِت ال�صليمِة والحادِة غيِر ُمَثّلمٍة. ا�صتخداُم المِق�صّ د  - 
يجُب اأن يكَون خُط العالِم وا�صًحا وظاهًرا على ال�صاِج اأثناَء عمليتّي الق�ضِّ والثنِي. ه� - 

. يجُب اأن يكَون حدُّ المِق�ضِّ منطبًقا على خطِّ العالِم اأثناَء عمليِة الق�ضِّ و  - 
حدوِث  من  خوًفا  تامٍّ  كٍل  ب�صَ الِمق�ضِّ  راأ�ِض  عنَد  الِمق�ضِّ  حّدي  اإغالِق  عدِم  مراعاُة  ز  - 

. ت�صقٍق في ال�صاِج اأثناَء عمليِة الق�ضِّ
. �صروُرة ت�صويِة  الحوافِّ وتنظيفها بَعد الق�ضِّ للتخل�ِض من الرائ�ِض وزوائِد الق�ضِّ ح - 

تثبيُت قطعِة ال�صاِج على الملزمِة اأو اآلِة الثنِي الميكانيكيَِّة، بحيُث ينطبُق حّدي الملزمِة  ط - 
اأو اآلِة الثنِي على خطِّ العالِم عَند اإجراِء عمليِة الثنِي.

ال�صكُل )6-37(: فرُد البر�صمِة.
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ال�صاِج  تجهيِز  بعملياِت  القياِم  كيفيَة  و�صتتعرُف  واأدواتِه،  ال�صاِج  ت�صكيِل  عملياِت  تعرفَت 
وت�صكيلِه و�صنِع بع�ِض الم�صغولِت المعدنيَِّة.

ر�صُم �لنفر�ِد  -1
م المراِد  اأ�صغاِل ت�صكيِل ال�صفائِح المعدنيَِّة )ال�صاِج( اإلى ر�صِم انفراٍد للمج�صَّ تحتاُج معظُم 
ت�صكيَلُه على ال�صاِج الخاِم وبالمقا�صاِت المطلوبِة. والنفراُد هَو ال�صكُل الم�صتوي، الذي 
واحٍد  م�صتوًى  في  ا  بع�صً ها  بع�صَ بجانِب  ِم وتجميعها  المج�صَّ اأجزاِء  فرِد  عند  عليِه  ُل  نح�صَ

)ال�صكُل الم�صطُح الذي ُيق�ضُّ على اأ�صا�صِه ال�صاُج(، انظِر ال�صكَل )38-6(.

ثانيًا

ال�صكُل )6-38(: انفراُد المكعِب.

�لبر�صمُة  -2
هَي عمليُة و�صِل الأجزاِء المعدنيَِّة عن طريِق م�صاميَر خا�صٍة تعمُل على �صغِط الأجزاِء  بع�صها 
فوق بع�ٍض ب�صكٍل متيٍن وثابٍت، وَهي من اأقوى طرائِق و�صِل المعادِن، وتجري العمليُة بو�صِع 
م�صماِر البر�صمِة في زراديَِّة البر�صمِة، ويو�صُع الطرُف الآخر مَن الم�صماِر في الُثْقِب الخا�ِض 

بِه، ونقوُم بال�صغِط ب�صكٍل متتاٍل على الزراديَِّة حتى ينف�صَل راأ�ُض الم�صماِر وُيَثبََّت.
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�لق�سُّ بمق�سِّ �ل�صاِج �لم�صتقيِم )يمكُن ��صتبد�ُل �ل�صاِج بورِق �لكرتوِن �لمقوى(�لتمرين: )2-6(

�لنتاُج �لتعلميُّ
. يق�ُض ال�صاَج با�صتخداِم الِمق�ضِّ الم�صتقيِمِ  �

ريُة �لمعلوماُت �لنظَّ
ال�صاِج  ومق�ضُّ  المعدنيَِّة،  ال�صفائِح  ت�صكيِل  في  الأ�صا�صيَِّة  العملياِت  مَن  الَق�ضِّ  عمليُة  تعّدُّ 
في  الق�َض  المعدنيَِّة،خا�صًة  ال�صفائِح  لق�ضِّ  الم�صتخدمِة  اليدويَِّة  اِت  المِق�صّ مَن  واحٌد  الم�صتقيِم 

خطوٍط م�صتقيمٍة.
�لمو�دُّ و�لأدو�ُت و�لتجهيز�ُت �لالزمُة

مالب�ُض عمٍل، قفازاٌت، قِطعُة �صاٍج ُمجلفٍن بقيا�ِض )10×20 �صم(، وقلُم عالِم، ومِق�ضُّ �صاٍج 
م�صتقيٍم، ومبرٌد، وم�صطرٌة، وماٌء و�صابوٌن.

خطو�ُت تنفيِذ �لتمريِن

�ل�صوُر �لتو�صيحيَُّةخُطو�ُت �لعمِل�لرقُم

1

2

ِة،  العامَّ وال�صالمِة  ال�صحِة  متطلباِت  راِع 
مثِل ارتداِء المالب�ِض المنا�صبِة اأثناَء العمِل.

المراِد  ال�صاِج،  قطعَة  ُف  ين�صّ ا  خطًّ عّيْن 
ها با�صتخداِم قلِم العالِم والم�صطرِة، كما  ق�صّ

في ال�صكِل )6-39(، حيُث:
 : منطقة ق�ضٍّ

ال�ّصكُل )39-6(
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4

5

6

7

8

9

المعدنيَِّة  وال�صفيحِة  باليِد  الِمق�ضَّ  اأم�صِك 
ت�صَل  الِمق�ضَّ حتى  وافتِح  الأخِرى،  باليِد 
�صفيحُة المعدِن اإلى موؤخرِة الن�صِل، وثّبْت 
حدَّ الن�صِل على خِط العالِم، انظِر ال�صكَل 

.)40-6(
ابداأ عمليَة الق�ضِّ بال�صغِط باليِد على ِمقب�ِض 
، مَع حركٍة اأماميٍَّة لُه مَع مراعاِة عدِم  الِمق�ضِّ
 ، نهائيٍّ ب�صكٍل  مًعا  الن�صِل  حافتي  انطباِق 

انظِر ال�صكَل )41-6(.

تاأكْد من اأنَّ قطَع الق�ضِّ متفٌق مَع خطِّ العالِم 
المميِز باللوِن الأحمر.

انظِر  العالِم،  خطِّ  نهايِة  حتى  الق�ضَّ  تابِع 
ال�صكَل )42-6(.

نّظ��ْف ح��وافَّ الق���ضِّ م��ن اأيِّ نت��وءاٍت 
با�صتخداِم المبرِد.

نّظِف الِعَدَد والأدواِت التي ا�صتخدمتها ومن 
ثمَّ اأعدها اإلى مكانها، واترْك مكانَك نظيًفا.
بعد  وال�صابوِن  بالماِء  جيًدا  يديَك  اغ�صْل 
النتَهاء مَن العمِل، دوَن الإ�صراِف في الماِء.

ال�صكُل )40-6(

ال�صكُل )41-6(

ال�صكُل )42-6(

تمريٌن عمليٌّ

با�صتخداِم ما تعلمتُه في هذا التمريِن، جّهز قطعًة مَن ال�صاِج الُمَجْلفِن بقيا�ِض )25×30 �صم(،  	•
التي �صت�صتخدمها في التمريِن القادِم.
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�صناعُة جاروٍد معدنيٍّ )يمكُن ��صتبد�ُل �ل�صاِج بورِق �لكرتوِن �لمقوى(�لتمرين: )3-6(

�لنتاُج �لتعلميُّ
ي�صنُع جاروًدا معدنًيا مَن ال�صاِج.  �

ريُة �لمعلوماُت �لنظَّ
ُي�صتخدُم ال�صاُج في �صناعِة بع�ِض الأدواِت المنزليَِّة، كالجاروِد المعدنيِّ وغيرها مَن الأدواِت، 
وتحتاُج عمليُة �صناعِة الجارود اإلى خطواٍت مت�صل�صلٍة من عملياِت الق�ضِّ والثنِي والثقِب والتو�صيِل.

�لمو�دُّ و�لأدو�ُت و�لتجهيز�ُت �لالزمُة:
مالب�ُض عمٍل، وقفازاٌت، وِقطعُة �صاٍج بقيا�ِض )25×30 �صم(، وقلُم عالٍم، و�صنبُك نقطٍة، ومق�ضُّ 
وري�صُة   ، كهربائيٌّ ومقدٌح  معدنيٌَّة،  وملزمٌة  ومطرقٌة،  ومبرٌد،  معدنيٌة،  وم�صطرٌة  م�صتقيٍم،  �صاٍج 

َثقِب حديٍد 4مم، وزراديَُّة بر�صمِة، وم�صاميُر بر�صمٍة، وطاولُة عمٍل، وماٌء و�صابوٌن.
خطو�ُت تنفيِذ �لتمريِن

�ل�صوُر �لتو�صيحيَُّةخُطو�ُت �لعمِل�لرقُم

1

2

ِة؛  العامَّ وال�صالمِة  ال�صحِة  متطلباِت  راِع 
مثِل ارتداِء المالب�ِض المنا�صبِة اأثناَء العمِل.

ال�صكِل  في  كما  ال�صاِج  قطعَة  خطْط 
)6-43(، حيُث:

_____________________: منطقُة ق�ضٍّ

ال�صكُل )43-6(

)2(

١٥سم)1(
بأ

  ٥ سم ٢٥سم
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3

4

5

اإليها  الم�صاِر  المنطقِة  عنَد  ال�صاَج  ُق�ضَّ 
با�صتخداِم  الأحمِر  باللوِن  مت�صٍل  بخٍط 
ال�صكِل  في  الم�صتقيِم، كما  ال�صاِج  ِمق�ضِّ 
الحادَة  حواّفها  ْف  ونظِّ  ،)44-6(
ال�صاِج  قطعَة  ا�صتخدْم  المبرِد،  با�صتخداِم 
)اأ( ل�صناعِة ج�صِم الجاروِد وقطعِة ال�صاِج 

)ب( ل�صناعِة يِد الجاروِد.

اأ ( كما في ال�صكِل  خطْط قطعَة ال�صاِج ) 
)6-45(، حيُث:

_____________________: منطقُة ق�ضٍّ

............: منطقُة ثنٍي
    ●           : منطقُة َثْقٍب

اإليها  الم�صاِر  المناطِق  عنَد  ال�صاَج  ُق�ضَّ 
في  كما  الأحمِر،  باللوِن  مت�صٍل  بخٍط 
ْف حوافَّها الحادَة  ال�صكِل )6-46(،ونظِّ

با�صتخداِم المبرِد.

ال�صكُل )44-6(

٥ سم

١٥سم

٥سم

٢٠ سم

٢٠ سم

٥سم

)2(

ال�صكُل )45-6(

ال�صكُل )46-6(

)ب() اأ (

)1(
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6

7

8

9

عّلْم مكاَن الثقِب با�صتخداِم �صنبِك النقطِة 
العالِم  نقطِة  فوَق  ال�صنبِك  فوَق  بالطرِق 
بحيُث يكوُن راأ�ُض ال�صنبِك المدبَِّب فوَق 
مكاِن عالِم الثقِب تماًما، كما في ال�صكِل 

.)47-6(

اثقْب في مكاِن العالِم با�صتخداِم المقدِح 
في  مم، كما  ُقطرها 4  وري�صٍة  الكهربائيِّ 

ال�صكل )48-6(.

الملزمِة،  با�صتخداِم  ال�صاجِ  قطعَة  ثّبْت 
بو�صِع الخِط المتقطِع ذي اللوِن الأخ�صِر 

ِة الملزمِة؛ تمهيًدا لعمليِة الثنِي. على حافَّ

على  بالمطرقِة  بالطرِق  ال�صاِج  قطعَة  اثِن 
قطعِة  �صكُل  لي�صبَح  المحددِة؛  الأماكِن 

ال�صاِج كما في ال�صكِل )49-6(.

ال�صكُل )47-6(

ال�صكُل )48-6(

ال�صكُل )49-6(
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10

11

التثقيِب  مكاِن  في  بالبر�صمِة  اَج  ال�صَّ ثّبِت 
م�صتخدًما فرَد البر�صمِة وم�صماَر البر�صمِة، 
عمليَة  وكّرْر   ،)50-6( ال�صكَل  انظِر 
في  كما  العالِم،  نقاِط  باقي  عنَد  البر�صمِة 

ال�صكِل )51-6(.

خّطْط قطعَة ال�صاِج )ب( المخ�ص�صِة ل�صنِع 
 ،)52-6( ال�صكِل  في  كما  الجاروِد،  يِد 

حيُث:
� � � � � � � � � � � : منطقُة ثنٍي

ال�صكُل )50-6(

ال�صكُل )51-6(

ال�صكُل )52-6(

)2(

)1(
١٫٥ سم

١٫٥ سم

٢ سم

٢٥ سم
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12

13

14

15

اثِن القطعَة المعدنيََّة عنَد الأماكِن المعّلمِة 
كما  ها،  بع�صَ على  تنطبُق  بحيُث  للداخِل 

في ال�صكِل )53-6(.

خّطْط قطعَة ال�صاِج بَعد النتهاِء من عمليِة 
الثنِي، كما في ال�صكِل )6-54(، حيُث:

� � � � � � � � � � � : منطقُة ثنٍي
                   : منطقُة َثْقٍب

عّلْم مَكان الثقِب با�صتخداِم �صنبِك النقطِة.

اثقْب في مكاِن العالِم با�صتخداِم المقدِح 
الكهربائيِّ وري�صِة 4 مم، كما في ال�صكِل 

.)55-6(

ال�صكُل )53-6(

ال�صكُل )54-6(

ال�صكُل )55-6(

)2(

)1(
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16

17

18

19

المعّلمِة  الأماكِن  عنَد  المعدنيَِّة  القطعَة  اثِن 
على �صكِل َدَرٍج، كما في ال�صكِل )56-6(.

في  بالبر�صمِة  )اأ+ب(  ال�صاجِ  قطعتي  ثّبْت 
البر�صمِة  فرَد  م�صتخدًما  التثقيِب  مكاِن 
وم�صماَر البر�صمِة، للح�صوِل على الجاروِد 
بال�صكِل النهائيِّ مراعًيا التقاَن في العمِل، 

كما في ال�صكِل )57-6(.
ا�صتخدمتها،  التي  والأدواِت  العِدَد  نّظِف 
اإلى مكانها، واترك مكاَن  اأعدها  ثمَّ  ومن 

العمِل نظيًفا.
اغ�صْل يديَك جيًدا بالماِء وال�صابوِن، دوَن 

الإ�صراِف في الماِء.

ال�صكُل )56-6(

ال�صكُل )57-6(

تمريٌن عمليٌّ

ا�صنْع جاروًدا معدنًيا كما تعلمَت في التمريِن ال�صابِق، باإ�صراِف معلمَك. 	•
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�أ�صئلُة �لف�صِل

ما المق�صوُد بكلٍّ مما ياأتي:  1

البر�صمُة. اأ   - 

تخطيُط الم�صغولِة. ب- 

المكوناُت،  حيُث:  من  لل�صداأَ  المقاوِم  غيِر  وال�صاِج  لل�صداأَ  المقاوِم  ال�صاِج  بيَن  قارْن   2
وال�صتخداُم، وال�صكُل.

اِت ال�صاِج ومجالِت ا�صتخدامها. اذكْر ثالثًة من اأنواٍع مق�صّ  3

علِّل ما ياأتي:  4

. �صرورُة ت�صويِة الحوافِّ بالمبرِد بعَد عمليِة الق�ضِّ اأ   - 

ارتداُء القفازاِت اأثناَء العمِل بت�صكيِل ال�صاِج.  ب- 

ْح خطواِت عمليِة ق�ضِّ ال�صاِج بالِمق�ضِّ الم�صتقيِم. و�صّ  5

عّدْد خم�ًصا مَن الأدواِت الم�صتخدمِة في عملياِت تخطيِط الم�صغولِة المعدنيَِّة.  6

بّيِن ا�صتخداماِت كلٍّ مَن الأدواِت الآتيِة في اأ�صغاِل ال�صاِج:  7

المبارُد. اأ   - 

المطرقُة والدقماُق. ب- 

فرُد البر�صمِة. ج�- 
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التقويُم الذاتيُّ

�صْع �إ�صارَة )√( في �لمكاِن �لمنا�صِب في �لجدوِل.

يمكنني بعَد در��صِة هذ� �لف�صِل �أْن:

ُر �لأد�ِء�لرقُم موؤ�صِّ
ب�صكٍل

جيٍِّدجيد جًد�ممتاٍز

اأُعّدَد اأنواَع ال�صاِج.1
اأُمّيَز ا�صتخداَم بع�ِض اأنواِع ال�صاِج.2
اأُجّهَز بع�َض قطِع ال�صاِج لت�صكيِلها.3
اأُعّدَد بع�َض الأدواِت الم�صتخدمِة في ت�صكيِل ال�صاِج.4
اأ�صتخدَم بع�َض الأدواُت في ت�صكيِل ال�صاِج بطريقٍة �صحيحٍة.5
َم انفراًدا للم�صغولة قبَل ت�صكيِلها.6 اأر�صِ
اأق�ضَّ ال�صاَج بطريقٍة �صحيحٍة وبالأداِة المنا�صبِة.7
اأثنَي ال�صاَج بطريقٍة �صحيحٍة.8
اأثقَب ال�صاَج واأثبَِّتُه بالطريقِة المطلوبِة.9

َر اأهميَة ا�صتخداِم ال�صاِج في ال�صناعاِت المختلفِة.10 اأُقدِّ
العمِل 11 اأثناَء  ال�صخ�صيَِّة  وال�صالمة  ال�صحِة  متطلباِت  اأراعَي 

بت�صكيِل ال�صاِج.
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�أ�صئلُة �لَوْحَدِة

ما المق�صوُد بكلٍّ مما ياأتي:  1

لحاُم المعادِن.  اأ   - 

ال�صاُج. ب- 

النفراُد. ج�- 

. بّيْن اأنواَع اللحاِم بالقو�ِض الكهربائيِّ  2

ما اأهميُة عملياِت لحاِم المعادِن في حياتنا؟  3

بّيْن اأهميَة عمليِة تجهيِز الم�صغولِة قبَل البدِء بت�صكيِل ال�صاِج.  4

اذكر اأربعًة مَن الأموِر الواجِب مراعاتها اأثناَء عملّياِت ت�صكيِل ال�صاِج.  5

عّدد عملّياِت ت�صكيِل ال�صاِج الرئي�صِة مَع ذكِر اأداتيِن ُت�صتخدماِن في كلٍّ منها.  6

اذكْر اأمثلًة على م�صغولٍت ُيمكُن �صناعتها يدويًّا مَن ال�صاِج غيِر الواردِة في الوحدِة.  7
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إعداُد الطعاِم

الَوْحَدُة السابعُة

• كيَف تت�أكُد من �شالمِة اللحوِم عنَد ال�شراِء؟	
• م� اأهميُة التنوِع في العج�ئِن؟	
• م� فوائُد اإعداِد العج�ئِن والحلوي�ِت في المنزِل؟	
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تعدُّ اللحوُم مَن المكوناِت الرئي�صِة في طعامنا، وُيطلُق ُم�صطلُح اللحوِم الحمراِء على لحوِم 
الأغناِم والأبقاِر، في حينٍ ُيطلُق ُم�صطلُح اللحوِم البي�صاِء على لحوِم الدواجِن والأ�صماِك، و�صتتعرُف 
في هذا الف�صِل اأهميَة كلٍّ منهما في تغذيِة الإن�صاِن، علًما باأنَّ كليهما غنيٌّ بالبروتيناِت والأمالِح 
تراعيها  التي  ال�صحّيَة  وال�صروَط  الموا�صفاِت  ا  اأي�صً و�صتتعرُف  والدهوِن،  والفيتاميناِت  المعدنيَِّة 
عنَد �صراِء اللحوِم، ومقاطعها المنا�صبَة لأطياِف الطعاِم المطلوبِة، وكذلَك كيفيَة اإعداِد اأطباٍق مَن 

اللحوِم الحمراِء والبي�صاِء.

يتوقُع منك بعَد درا�شِة هذا الف�شِل اأْن:
تتعرَف االأ�ص�َس وال�صروَط ال�صحيََّة الختياِر اللحوِم الحمراِء والبي�صاِء.  �

تتعرَف مقاطَع اللحوِم الحمراِء والبي�صاِء المنا�صبِة لطرائِق الطهِو المختلفِة.  �
تختاَر االأ�صناَف الجيدَة مَن اللحوِم الحمراِء والبي�صاِء.  �

تعدَّ اأطباًقا متنوعًة مَن اللحوِم الحمراِء والبي�صاِء.  �
تبدَي اهتماًما في اختياِر مقاطِع اللحوِم الحمراِء والبي�صاِء المنا�صبِة لطرائِق الطهِو المختلفِة.  �

ِة اأثناَء العمِل. تراعَي متطلباِت ال�صحِة وال�صالمِة العامَّ  �

اللحوُمالفصُل األوُل
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تمتاُز اللحوُم الحمراُء بمحتواها العالي مَن العنا�صِر الغذائيَِّة المهمِة في تغذيِة االإن�صان، لكنها 
�صريعُة التلِف والف�صاِد كونها و�صًطا غذائًيا جيًدا لنمِو الأحياِء المجهريَِّة وغيرها؛ لذا يتعيُن توفيُر 
العنايِة الكافيِة باللحوِم مَن التبريِد والنظافِة اأثناَء مراحِل ال�صراِء والنقِل والتخزيِن والتح�صيِر والطهِو 

وحتى ال�صتهالِك.

اأهميُة اللحوِم الحمراِء وقيمته� الغذائيَُّة  -  1
اللح��وُم الحمراُء مَن الأغذيِة الغنيَِّة بالبروتيناِت التي يحتاجها الإن�ص��اُن لبناِء خاليا الج�ص��ِم 
واأن�ص��جِته، كم��ا اأنها غني��ٌة بالده��وِن والفيتاميناِت؛ مث��ِل فيتاميِن )B12( وبقي��ِة فيتاميناِت 

المجموعِة B، واالأمالِح المعدنيَِّة؛ مثِل الحديِد والَزنِك والنحا�ِس وغيرها.

اللحوُم الحمراُء وطهوه�اأول

النشاط )7-1(: سبُب تسميتها باللحومِ الحمراِء

بال�صتعانِة بم�صادِر المعرفِة المتاحِة لديَك، ابحْث عن �صبِب ت�صميِة لحوِم الأبقاِر والأغناِم باللحوِم 
الحمراِء، وما الفرُق بينها وبيَن اللحوِم البي�صاِء؟ ثمَّ اعر�صها على زمالئَك باإ�صراِف معلمَك.

موا�شف�ُت الجودِة للحوِم الحمراِء  -  2
للحوِم الحمراِء موا�صفاُت جودٍة خا�صٍة يتعيُن مراعاتها عنَد اختيارها، واأبرزها ما ياأتي، كما 

في ال�صكِل )1-7(:

اأن يكوَن لوُن اللحِم اأحمَر فاتًحا اأو زهريًّا.  - اأ 
اأن يكوَن ن�صيُج اللحِم متما�صًكا ومرًنا. ب - 
اأن تكوَن طاَزجًة وذاَت رائحٍة جيدٍة. ج� - 

اأن تكوَن خاليًة مَن البقِع الزرقاِء.  - د 
ال�صكُل )7-1(: اللحوُم الحمراُء.
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اأموٌر ع�ّمٌة يتعيُن مراع�ته� عنَد �شراِء اللحوِم الحمراِء  -  3
ينبغي مراعاُة مجموعٍة مَن الأموِر عنَد �صراِء اللحوِم الحمراِء، منها:

التاأكُد من موا�صفاِت الجودِة الخا�صِة باللحوِم الحمراِء.  - اأ 
�ص��راُء اللحوِم م��ن مكاِن بيٍع نظيٍف ذي تهويٍة جّيدٍة، يحف��ُظ اللحوَم في الثالجاِت اأو  ب - 

المجمداِت المغلقِة.
التاأكُد من وجوِد االأختاِم الخا�صِة بالت�صنيِف على الذبائِح؛ واأّن عمليَة الذبِح جرْت في  ج� - 

الأماكِن المخ�ص�صِة من قبِل الجهاِت المخت�صِة.
اختياُر مقاطِع اللحِم المنا�صبِة لطريقِة الطهِو التي ترغُب فيها.  - د 

�صراُء كمياٍت تنا�صُب الحجَم المتاح في الثالجِة اأو المجمدِة لديَك.  - ه� 
التاأكُد من تاريِخ ال�ص��الحيِة، بحيُث ال يتجاوُز )48 �ص��اعًة( من تاريِخ تح�صيِر اللحوِم   - و 

في حاِل �صراِء اللحوِم المفرومِة م�صبًقا والمحفوظِة بالثالجاِت.
التاأكُد من تاريِخ ال�صالحيَِّة المثبِت على اللحوِم، في حاِل �صراِء اللحوِم المجمدِة.  - ز 

النشاط )7-2(: مواصفاُت جودِة اللحوِم الحمراِء

قْم بزيارِة اأحِد محاّلِت بيِع اللحوِم الحمراِء الطاَزَجِة في منطقتَك، والحْظ درجَة مطابقتها لموا�صفاِت 
الجودِة وال�صروِط ال�صحيَِّة التي تعلمتها، واعر�ْس ما تو�صلَت اإليِه اأماَم زمالئَك باإ�صراِف معلمَك.

تذكر

َدُة ُتحفُظ في درجِة حرارٍة ل تزيُد عن 5 �صيلي�صيو�س مدَة )3-5( اأياٍم، واللحوُم  اللحوُم المبرَّ
المجمدُة تحفُظ في درجِة حرارٍة تقريًبا -18 �صيلي�صيو�س مدَة )4-12( �صهًرا.

مق�طُع اللحوِم الحمراِء  -  4
تق�صُم مقاطُع اللحوِم الحمراِء ح�صَب طراوتها اإلى:

المق�طِع الطريَِّة واللينِة: وهَي المقاطُع الماأخوذُة من اأجزاِء الذبائِح التي تتعر�ُس لمجهوٍد   - اأ 
ع�ص��ليٍّ قليٍل؛ مثِل ال�ص��لوِع اأو الري�ِس وبيِت الكالوي، وتك��وُن األيافها طريًة وبذلَك 

فن�صجها اأ�صرُع حيَن ُتطبُخ.
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�ص��ِة لمجهوٍد  المق�طُع متو�شطُة الليونِة: وهَي المقاطُع الماأخوذُة من اأجزاِء الذبائِح المعرَّ  - ب 
لبًة ن�صبيًّا وغليظًة  ع�صليٍّ كبير؛ مثِل الفخِذ والكتِف والرقبِة واالأرجِل، وتكوُن األيافها �صُ
وتحتوي كميًة كبيرًة مَن الأن�ص��جِة الرابطِة والأوتاِر، وبذلَك تحتاُج اإلى وقٍت اأطوَل؛ 

لتن�صَج عنَد طبخها.
طرائُق طهِو اللحوِم الحمراِء  -  5

تختل��ُف طريقُة طهِو اللحوِم باختالِف مقاطِع اللحِم و�ص��ماكتها، فلكِل نوٍع منها متطلباٌت 
خا�ص��ٌة من حيُث مدُة الطهِو ودرجُة الحرارِة المنا�ص��بِة واالأدواُت الم�ص��تخدمُة في الطهِو، 

ويمكُن تق�صيُم طرائِق الطهِو اإلى:

: يجري فيها ت�ص��خيُن الهواِء الجافِّ المحيِط بقطعِة اللحِم بحيُث  طرائ��ِق الطهِو الج�فِّ  - اأ 
واُء �صواٌء في  ت�ص��تخدُم فيها درجاُت حرارٍة عاليٍة ن�ص��بًيا، ومن اأمثلتها: التحمي�ُس وال�صِّ
الأف��راِن اأم على الفحِم، وت�ص��تخدُم هذه الطرائُق لطهِو اللح��وِم ذاِت المقاطِع الطريَِّة 
والِّلينِة مثِل ال�صتيِك، كما في ال�صكِل )7-2(، وقطِع اللحِم )ال�صقِف( كما في ال�صكِل 

)7-3(، اأو اللحمِة المفرومِة )الكباِب( كما في ال�صكِل )4-7(.

ال�صكُل )7-2(: ال�صتيُك. 

ال�صكُل )7-3(: قطُع اللحِم )ال�صقُف(.
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ال�صكُل )7-4(: الكباُب.

الطهُو الرطُب: ي�ص��تخدُم فيِه الماُء اأو الَمَرُق على درجاِت حرارِة اأقلَّ مَن الم�ص��تخدمِة   - ب 
ف��ي الطهِو الجافِّ ولكن بمدٍة اأطوَل، ومن اأمثلتها ال�ّص��ْلُق، كما في ال�ص��كِل )5-7( 

والت�صبيُك، وت�صتخدُم هذه الطرائُق لطهِو اللحوِم ذاِت المقاطِع متو�صطِة الليونِة.

ِة النشاط )7-3(: طريقُة الطهِو الصحيَّ

والطهِو  الجافِّ  )الطهِو  الطريقتيِن  مَن  اأيٍّ  عن  لديَك  المتاحِة  المعرفِة  بم�صادِر  بال�صتعانِة  ابحْث 
الرطِب( اأف�صَل مَن الناحيِة ال�صحيِة لالإن�صاِن، واعر�ْس ما تو�صلَت اإليِه اأماَم زمالئَك باإ�صراِف معلمَك.

ال�صكُل )7-5(: الطهُو الرطُب.

اإعداُد الكفتِة مَع �شرائِح البط�ط� والبندورِةالتمرين: )1-7(

النت�ُج التعلميُّ
يعدُّ طبَق كفتٍة ب�صرائِح البطاطا والبندورِة.  �

المعلوم�ُت النظريَُّة
الكفتُة هَي لحمٌة من خاروٍف اأو عجٍل مفرومٍة ب�صكٍل ناعٍم مَع الب�صِل والبقدون�ِس، ُتطهى 

عادًة في �صواٍن اإما �صيًّا اأو طبًخا.
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

: )1( كغم كفتٍة جاهزٍة، وملعقٌة �صغيرٌة من ملِح الطعاِم، وربُع ملعقٍة �صغيرٍة من الُفلفِل  الموادُّ  	
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، )2( حبتاِن بطاطا متو�صطٌة،  ، وكوٌب مَن الماِء المغليِّ االأ�صود، وملعقُة طعاٍم من زيٍت نباتيٍّ
)3( حباِت بندورٍة متو�صطٍة، وملعقٌة �صغيرٌة من بهاراٍت م�صكلٍة.

الأدواُت والتجهيزاُت: �صكيُن تقطيٍع، ولوُح تقطيٍع، و�صحٌن عميٌق، و�صينّيٌة، وورُق األمنيوَم،   	
وفرُن غاٍز، ومالب�ُس عمٍل، وماٌء و�صابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التمريِن

ال�شوُر التو�شيحيَُّةخُطواُت التمريِنالرقُم

1

2

العامِة،  وال�صالمِة  ال�صحِة  متطلباِت  راِع 
البدِء  قبَل  وال�صابوِن  بالماِء  اليديِن  كغ�صِل 
بالعمِل، كما في ال�صكِل )7-6(، والنتباِه 
عنَد ا�صتخداِم �صكيِن التقطيِع، وفرِن الغاِز، 

وارتداِء مالب�ِس العمِل الخا�صِة.

في  كما  الالزمَة،  واالأدواِت  الموادَّ  جّهِز 
ال�صكَل )7-7/ اأ، ب(.

ال�صكُل )6-7(

ال�صكُل )7-7/اأ(

ال�صكُل )7-7/ب(
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3

4

5

6

اإلى  وقّطعها  ق�صرها  ثمَّ  البطاطا،  اغ�صِل 
في  كما  ْمِك،  ال�صُ منتظمِة  دائريٍَّة  �صرائَح 

ال�صكِل )8-7(.

�صرائَح  اإلى  قّطعها  ثمَّ  البندورَة،  اغ�صِل 
ال�صكِل  في  كما  ْمِك،  ال�صُّ منتظمِة  دائريٍَّة 

.)9-7(

�صِع الُفلفَل االأ�صوَد والملَح والبهاراِت في 
الزيِت  ن�صَف كميَِّة  واأ�صف  �صحٍن عميٍق 
ال�صكِل  في  كما  جيًدا،  واخلطها  عليها 

.)10-7(

�ص��ِع اللحم��َة المفروم��َة )الكفت��َة( ف��ي 
ال�صينيَِّة، واأ�صف خليَط الزيِت والبهاراِت 
عليه��ا واخلِط المكوناِت جي��ًدا، كما في 

ال�صكِل )11-7(.

ال�صكُل )8-7(

ال�صكُل )9-7(

ال�صكُل )10-7(

ال�صكُل )11-7(
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7

8

9

10

ها، كما في  افرِد الكفتَة في ال�صينيَِّة، ثمَّ �صوِّ
ال�صكِل )12-7(.

�ص��ْع �ص��رائَح البطاط��ا والبن��دورِة ف��ي 
ال�ص��ينيَِّة ف��وَق طبق��ِة الكفت��ِة، كما في 

ال�صكِل )13-7(.

اأ�ص��ْف باق��َي كميَّ��ِة الزي��ِت النبات��يِّ اإلى 
ال�صينيَِّة.

في  ال�صينيَِّة، كما  اإلى  المغليَّ  الماَء  اأ�صِف 
ال�صكِل )14-7(.

�ص��ِع ال�ص��ينيََّة في ف��رِن الغاِز م��دَة )30( 
دقيق��ًة حتى تن�ص��َج، وتحتاُج ع��ادًة نحَو 
درجِة ح��رارٍة )150( �صيلي�ص��يو�س، كما 

في ال�صكِل )15-7(.

ال�صكُل )12-7(

ال�صكُل )13-7(

ال�صكُل )14-7(

ال�صكُل )15-7(

11
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12

13

14

اأ�ص��عِل ال�ص��علَة العلويَة في ف��رِن الغاِز، ثمَّ 
اأدخ��ِل العينَة ع��ّدَة دقائٍق؛ لإعط��اِء اللوِن 
الذهبيِّ للكفتِة )تحميره��ا(، مراعًيا الدقَة 

في العمِل والوقِت الالزِم.

اإلى  الم�صتخدمَة، واأعدها  االأدواِت  نّظِف 
�صِة بعَد النتهاِء مَن العمِل،  اأماكنها المخ�صَّ

واترْك مكانَك نظيًفا.

اغ�صْل يديَك جيًدا بالماِء وال�صابوِن بعَد 
النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�ص��راِف في  

الماِء، كما في ال�صكِل )16-7(.
ال�صكُل )16-7(

تمريٌن عمليٌّ

عدَّ كفتًة على �صكِل كراِت اأو اأ�صابَع، اأو باإ�صافِة الطحينيِة م�صتفيًدا من خطواِت التمريِن ال�ّصابِق،  •	
باإ�صراِف معلمَك.

�صارْك وفريَق مجموعتَك، اللجنَة التطوعيَة للطبِق الخيري في المدر�صِة، وعّد طبًقا غذائيًّا 
مراعيًّا متطلباِت ال�صحِة وال�صالمِة العامِة، ثمَّ قدمُه للطلبِة، باإ�صراِف معلمَك.

)العمُل بروِح الفريِق(مهاراُت الريادِة
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ُة للكفتِة بشرائِح البطاطا والبندورِة النشاط )7-4(: القيمُة الغذائيَّ

بال�صتعانِة بم�صادِر المعرفِة المتاحِة لديَك، عدَّ تقريًرا عِن القيمِة الغذائيَِّة للكفتِة، واذكِر الأطعمَة 
التي يمكُن تقديمها اإلى جانِب الكفتِة، واعر�ْس ما تو�صلَت اإليِه اأمام زمالئَك باإ�صراِف معلمَك.

ر فكِّ

ما �صبُب اختالِف لوِن اللحوِم والدواجِن، منها الحمراُء ومنها البي�صاُء؟

وت�صمُل   ، واالإوزِّ والبطِّ  كالدجاِج  الطيوِر،  لحوِم  من  كثيرًة  اأنواًعا  البي�صاُء  اللحوُم  ت�صمُل 
ا الكائناِت البحريََّة، كالأ�صماِك والجمبري والمحاِر. وتتميُز هذه اللحوُم بطراوتها، و�صرعِة  اأي�صً
ن�صجها و�صهولِة ه�صمها، اإ�صافًة اإلى انخفا�ِس ن�صبِة الدهوِن فيها مقارنًة باللحوِم الحمراِء. ويعدُّ 

الدجاُج من اأكثِر اأنواِع اللحوِم البي�صاِء ا�صتهالًكا.
القيمُة الغذائيَُّة للحوِم البي�ش�ِء  -  1

تعدُّ اللحوُم البي�ص��اُء مَن الم�ص��ادِر الغذائيَِّة الغنيَِّة بالبروتيناِت واالأحما�ِس االأمينيِة االأ�صا�صيَِّة 
ال�ص��روريَِّة لبناِء خاليا الج�صِم واأن�صجتِه، اإ�صافًة اإلى محتواها مَن الفيتاميناِت خا�صًة فيتاميَن 

B12 ومجموعَة فيتامين B، وبع�َس العنا�صِر المعدنيَِّة كالحديِد والف�صفوِر.

اختي�ُر اللحوِم البي�ش�ِء  -  2
تختلُف طريقُة اختياِر اللحوِم البي�صاِء باختالِف نوعها، 
واإذا م��ا كانْت طاَزج��ًة اأو مجمدًة، ول��كِل نوٍع منها 

موا�صفاتها الخا�صُة الواجُب مراعاتها عنَد �صرائها.

موا�شف���ُت الج��ودِة للح��ِم الدج�ِج: عنَد �ص��راِء   - اأ 
لح��وِم الدجاِج يتعي��ُن مراعاُة الموا�ص��فاِت 

االآتيِة، كما في ال�صكِل )19-7(.

اللحوُم البي�ش�ُء وطهوه�ث�نيً�

ال�صكُل )7-19(: لحوُم الدواجِن.
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اأْن يكوَن ن�صيُج اللحِم متما�صًكا وم�صدوًدا.  .  1
اأْن يكوَن لحُم ال�صدِر ممتلًئا.  .  2

اأْن يكوَن ذا رائحٍة جيدٍة.  .  3
اأْن يكوَن اللحُم خالًيا مَن الكدماِت والبقِع الزرقاِء.  .  4

معلومٌةٌ

يتعيُن التاأكُد من اأنَّ البائَع يراعي المتطلباِت ال�صحيَِّة في التعامِل مَع اللحوِم، والتاأكُد من   -
تطبيقِه لقواعِد النظافِة ال�صخ�صيَِّة والعامِة في المكاِن.

موا�شف���ُت الج��ودِة للح��ِم ال�شم��ِك: عنَد �ص��راِء لحوِم ال�ص��مِك الطاَزِج يج��ُب مراعاُة   - ب 
الموا�صفاِت االآتية، انظِر ال�صكَل )20-7(.

. اأن يكوَن الن�صيُج متما�صًكا ومرًنا، وعنَد ال�صغِط عليِه يعوُد اإلى و�صعِه الطبيعيِّ  .  1
اأن تكوَن الق�ص��وُر متما�صكًة ومت�صلًة   .  2

بالجلِد.
اأن تكوَن عد�صُة العيوِن رائقًة وغيَر غائرٍة.  .  3

اأن تكوَن الرائحُة طبيعيًَّة وجيدًة.  .  4
اأن تكوَن الخيا�صيُم حمراَء ورديََّة، ول   .  5

يوجُد فيها اأيُّ مادٍة لزجٍة.
ال�صكُل )7-20(: الأ�صماك.

تذكر

عنَد �صراِء اللحوِم المجمدِة، تاأكْد من تاريِخ االإنتاِج وال�صالحيَِّة، واأنها محفوظٌة ب�صكٍل �صليٍم.

ُة للحوِم الدجاِج واألسماِك ُة والصحيَّ النشاط )7-5(: الفائدُة الغذائيَّ

ابحْث بال�صتعانِة بم�صادِر المعرفِة المتاحِة لديَك عِن الفائدِة الغذائيَِّة وال�صحيَِّة للحِم الدجاِج 
وال�صمِك وقارْن بينهما، ثمَّ اعر�ْس ما تو�صلَت اإليِه على زمالئَك باإ�صراِف معلمَك.
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طهُو لحِم الدج�ِج  -  3
تختل��ُف طرائ��ُق طه��ِو لح��وِم الدج��اِج 
باختالِف طراوتها ومحتواها مَن الأن�صجِة 
الرابط��ِة، اإ�ص��افًة اإل��ى كيفي��ِة تجهيزه��ا 
)كاملة اأو مقطعة(، فالطيوُر �صغيرُة الُعُمِر 
والحجِم التي تت�ص��ُف بليونتها وطراوتها 
يمك��ُن اأن ن�ص��تخدَم معها طرائ��َق الطهِو 
؛ مثَل ال�صواِء المبا�صِر اأو في اأوعيٍة  الجافِّ
مك�ص��وفٍة كما في ال�ص��كل )7-21(، اأو 
بالتحمي�ِس اأو القلِي بالزي��ِت، اأما الطيوُر 
كبي��رُة العم��ِر والحجِم التي تت�ص��ُف بقلِة 
طراوتها، في�ص��تخدُم معه��ا طرائُق الطهِو 
الرط��ِب، واأهمه��ا عمليُة ال�ص��لِق كما في 
ال�ص��كِل )7-22(، ويمك��ُن ف��ي ه��ذه 
الحال��ِة تقطيعها لقطٍع �ص��غيرٍة؛ لت�ص��هيِل 

عمليِة ن�صجها وت�صريعها.

ال�صكُل )7-21(: طهُو الدجاِج بال�صواِء.

لِق. ال�صكُل )7-22(: طهُو الدجاِج بال�صَّ

معلومٌة

. ُل نقُع لحِم الدجاِج بالتوابِل مدًة زمنيًة كافيٍة قبَل عمليِة الطهِو الجافِّ ُيف�صَّ  -
��ُل فركُه بالمل��ِح والطحيِن والليموِن  للتخل���سِ مَن الروائ��ِح العالقِة بلحِم الدجاِج، يف�صَّ  -

ويغ�صُل بالماِء.

اإعداُد المقلوبِةالتمرين: )2-7(

النت�ُج التعلميُّ
يعدُّ طبَق مقلوبِة بالدجاِج.  �
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المعلوم�ُت النظريَُّة
ُتعدُّ المقلوبُة مَن االأطباِق ال�صعبيَِّة في المملكِة االأردنيَِّة الها�صميَِّة، ويمكُن اإعداُدها باللحوِم 
الفوِل  اأو  البطاطا  اأو  الباذنجاِن  اأو  الزهرِة  با�صتخداِم  ُتعدُّ  اأنها  كما  الدواجِن،  لحوِم  اأو  الحمراِء 

الأخ�صِر وغيرها ح�صَب الرغبِة.

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

: دجاجٌة متو�صطُة الحجِم، و3 اأكواٍب مَن االأرِز، ون�صُف ملعقٍة �صغيرٍة مَن الكموِن،  الموادُّ  	
ون�صُف   ، نباتيٍّ زيٍت  مل   30 و  الم�صكلِة،  البهاراِت  مَن  �صغيرٍة  ملعقٍة  ون�صُف  غاٍر،  وورُق 
ملعقٍة �صغيرٍة مَن الملِح، ون�صُف ملعقٍة �صغيرٍة من الُفلفِل االأ�صوِد، وب�صلٌة متو�صطُة الحجِم، 

و3 حباٍت من الهاِل، وراأ�ُس زهرٍة متو�صِط الحجِم.
الأدواُت والتجهيزاُت: وعاٌء عميٌق، ومقالٌة، وملعقٌة خ�صبيٌَّة، وطنجرٌة منا�صَبٌة، وكفكيٌر، وملعقٌة   	
ٌح كبيٌر اأو �صينيٌَّة منا�صبٌة، وفرُن  ، وم�صفاٌة، وطبٌق م�صطَّ �صغيرٌة، وملعقٌة كبيرٌة، وكوٌب معياريٌّ

غاٍز، ومالب�ُس عمٍل، وماٌء و�صابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التمريِن

ال�شوُر التو�شيحيَُّةخُطواُت العمِلالرقُم

1

2

ِة،  العامَّ وال�صالمِة  ال�صحِة  متطلباِت  راِع 
كارتداِء المالب�ِس الخا�صِة بالعمِل، واالنتباِه 
وغ�صِل  والزيِت،  الغاِز  فرِن  ا�صتخداِم  عنَد 
ال�صكِل  في  كما  وال�صابوِن،  بالماِء  اليديِن 

.)23-7(
البدِء  قبَل  الالزمَة  واالأدواِت  الموادَّ  جّهِز 

بالعمِل.
ال�صكُل )23-7(
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3

4

5

6

نّظِف الدجاجَة جيًدا، وقطعها اإلى اأربِع اأو 
ثماني قطٍع ح�صَب الرغبِة، كما في ال�صكِل 

.)24-7(
ثمَّ  الطنجرِة،  في  الدجاِج  قطَع  �صْع 
فرَن  اأ�صعْل  ثمَّ  البارَد،  الماَء  عليها  ا�صكْب 
ن�صفيِن   اإلى  الب�صلَة  قّطِع  ثمَّ  تحتها،  الغاِز 

و�صعهما في الطنجرِة.
راقْب غلياَن ال�صائِل، الإزالِة الريِم )الخثرِة( 
كي ل )يتزنخ( المرُق؛ اأي تتغيُر الرائحُة، 
ثمَّ اخف�ِس الحرارَة بعَد اإزالِة الريِم تماًما، 

كما في ال�صكِل )25-7(.
اأ�صْف ورقَة الغاِر والفلفَل االأ�صوَد والملَح 
وحبَّ الهاِل اإلى الدجاِج، واترِك الخليَط 

يغلي حتى ين�صَج الدجاُج ن�صبًيا.
مدَة  الفاتِر  الماِء  في  وانقعُه  االأرَز  اغ�صِل 
)10( دقائَق، كما في ال�صكِل )26-7(، 

ِه مَن الماِء جيًدا. ثم �صفِّ

قّط��ِع الزه��رَة اإلى قطٍع مت�ص��اويٍة، كما في 
ال�ص��كِل )7-27(، واغ�ص��لها جي��ًدا، ثمَّ 
اغمرها بالماِء ال�ص��اخِن مدَة )10( دقائَق 

ها جيًدا. فِّ ثمَّ �صَ

ال�صكُل )24-7(

ال�صكُل )25-7(

ال�صكُل )26-7(

ال�صكُل )27-7(

7

8
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9

10

11

عدِم  مراعاِة  مَع  المقالِة  في  الزيَت  �صّخِن 
الزهرَة؛  واقِل  التدخيِن،  مرحلَة  و�صولِه 
من  ها  �صفِّ ثمَّ  ذهبًيا،  لوُنها  ي�صبَح  حتى 

الزيِت، كما في ال�صكِل )28-7(.

في  الدجاِج  قطَع  ورتْب  طنجرًة،  اأح�صْر 
ثمَّ  المقليَِّة،  الزهرِة  قطَع  واأ�صْف  قعرها، 
ر�سَّ الكّموَن وباقَي البهاراِت على الزهرِة، 

كما في ال�صكِل )29-7(.

�ص��ِع االأرزَّ ف��ي الطنج��رِة ب�ص��كٍل منتظ��ٍم 
ومت�صاٍو وغطها، ثمَّ �صِع الطنجرَة على الغاِز 
مدَة )5( دقائَق، كما في ال�صكِل )30-7(.

ال�صاخِن حتى يغطَي  الدجاِج  اأ�صْف مرَق 
، بحيُث يكوُن م�صتوى المرِق اأعلى  االأرزَّ
االأرزِّ بمقداِر )2�صم(، كما في  من �صطِح 

ال�صكِل )7-31(، ثم غطِّ الطنجرَة.

الطنجرِة حتى يجفَّ  الحرارَة تحَت  ارفِع 
، ثمَّ اخف�صها الأقِل  ال�صائُل عْن �صطِح االأرزِّ

. درجٍة ممكنِة حتى ين�صَج االأرزُّ

ال�صكُل )28-7(

ال�صكُل )29-7(

ال�صكُل )30-7(

ال�صكُل )31-7(

12

13
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14

15

16

17

ارفِع الطنجرَة عن م�صدِر الحرارِة واتركها 
مغطاًة مدَة )15( دقيقًة.

ارف��ع غطاَء الطنجرِة، وغطها بال�ص��ينيَِّة، 
ثمَّ اقلبها بحذر �ص��ديٍد، كما في ال�ص��كِل 
)7-32(، وارف��ِع الطنج��رَة، كم��ا في 

ال�صكِل )33-7(.
اإلى  الم�صتخدمَة، واأعدها  االأدواِت  نّظِف 
اأماكنها المخ�ص�صِة بعد النتهاِء مَن العمِل، 

واترِك مكاَن العمِل نظيًفا.
بعَد  وال�صابوِن  بالماِء  جيًدا  يديَك  اغ�صل 
النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�صراِف في الماِء.

ال�صكُل )32-7(

ال�صكُل )33-7(

تمريٌن عمليٌّ

قم باإعداِد طبِق المقلوبِة بالدجاِج والباذنجاِن، م�صتفيًدا من خطواِت التمريِن ال�ّصابِق باإ�صراِف معلمَك. •	

ُة لطبِق المقلوبِة النشاط )7-6(: القيمُة الغذائيَّ

ابحْث بال�صتعانِة بم�صادِر المعرفِة المتاحِة لديَك عِن القيمِة الغذائيَِّة لطبِق المقلوبِة، ثمَّ اكتب 
عنها تقريًرا واعر�صُه على زمالئَك وناق�صهم فيه باإ�صراِف معلمَك.

، طبًقا مَن الخ�صراواِت والدجاِج -اإْن اأمكَن- مراعًيا  عدَّ وفريَق مجموعتَك في ال�صفِّ
متطلباِت ال�صحِة وال�صالمِة العامِة، باإ�صراِف معلمَك.

)العمُل بروِح الفريِق(مهاراُت الريادِة
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اأ�شئلُة الف�شِل

عّرف كاًل مما ياأتي:  1
. الطهُو الجافُّ  - اأ 
الطهُو الرطُب.  - ب 

عّدْد اأربًعا من موا�صفاِت الجودِة للحوِم الحمراِء.  2

علْل كالًّ مما ياأتي:  3
اختالُف طريقِة الطهِو باختالِف مقاطِع اللحوِم.  - اأ 

اإرجاُع �صينيَِّة الكفتِة اإلى الفرِن بعَد اإزالِة ورِق االألمنيوِم عنها.  - ب 
يمكُن ا�صتخداُم اللحوِم البي�صاِء كبديٍل للحوِم الحمراِء.  - ج� 

دلِّك الدجاَج بالملِح والطحيِن والليموِن واغ�صلُه قبَل طهوِه.  - د 
ت�صميُة المقلوبِة بهذا ال�صِم.  - ه� 

�صمِّ ثالثَة مقاطَع مَن اللحوِم الحمراِء، ثمَّ قارن بينها من حيُث طراوُتها، ومحتواها من   4
الأن�صجِة ال�صامِة، و�صرعُة ن�صجها، وطريقُة الطهِو المنا�صبِة لها.

عّدْد اأربًعا من موا�صفاِت الجودِة للحوِم ال�صمِك الطاَزِج.  5

عّدْد المكوناِت الرئي�صَة لطبِق المقلوبِة.  6

ما الهدُف من اإزالِة الريِم )الخثرِة( كلما ظهَر عنَد �صلِق الدجاِج.  7
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التقويُم الذاتيُّ

�شْع اإ�ش�رَة )√( في المك�ِن المن��شِب في الجدوِل.

يمكنني بعَد درا�شِة هذا الف�شِل اأْن:

ُر الأداِءالرقُم موؤ�شِّ
ب�شكٍل

جيٍِّدجيد جًداممت�ٍز

اللحوِم 1 اختياِر  عنَد  ال�صحيََّة  وال�صروَط  االأ�ص�َس  َح  اأو�صّ
الحمراِء.

اأمّيَز بيَن اللحوِم الحمراِء والبي�صاِء.2
اللحوِم 3 اختياِر  عنَد  ال�صحيََّة  وال�صروَط  االأ�ص�َس  َح  اأو�صِّ

البي�صاِء.
اأختاَر اللحوَم مراعًيا موا�صفاِت الجودِة لها.4
اأعدَّ بع�َس االأطباِق المتنوعِة مَن اللحوِم الحمراِء والبي�صاِء.5
اأختاَر مقاطَع اللحوِم المنا�صبِة لطرائِق الطهِو المختلفِة.6
ِة اأثناَء العمِل.7 اأراعَي متطلباِت ال�صحِة وال�صالمِة العامَّ
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ال�صناعُة  هذِه  وتطورْت  الغذائيَِّة،  ال�صناعاِت  قطاِع  في  مهمًة  مكانًة  العجائِن  �صناعُة  تحتُل 
التي  الأغذيِة  اأكثِر  من  وتعدُّ  اإعدادها،  في  تدخُل  التي  والتجهيزاِت  الأدواِت  في  للتطوِر  نتيجًة 

اهتمِت المجتمعاُت في ت�صنيعها، والإبداِع في تزيينها، والتفنِن في تقديمها.

اإعداِد  و�صتتعرُف في هذا الف�صِل مفهوَم العجائِن، واأنواَعها، و طرائَق اإعدادها، مثَل طريقِة 
البيتزا.

يتوقُع منَك بعَد در��صِة هذ� �لف�صِل �أْن:
تتعرَف بع�َض اأنواِع العجائِن مثَل: )البيتزا، وال�صفيحِة(.  �

ُتعدَّ بع�َض اأنواِع البيتزا ب�صكٍل �صحيٍح.  �
َر القيمَة الغذائيََّة والقت�صاديََّة لتح�صيِر العجائِن في المنزِل. ُتقدِّ  �

تبدَي رغبًة في العمِل والمحافظِة على النظافِة والتنظيِم اأثناَء العمِل.  �
ِة اأثناَء اإعداِد العجائِن. تطبَِّق متطلباِت ال�صحِة وال�صالمِة العامَّ  �

العجائُنالفصُل الثاني
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تكمُن اأهميُة العجائِن في تنوعها وتعدِد اأ�صكالها بما يلبي الأذواَق، وغالًبا ما ت�صتمُل الموائُد 
على اأحِد اأ�صناِف العجائن، اأو الخبِز اأو الحلوى؛ فقد تدخُل اإلى المائدِة بو�صفها وجبًة رئي�صيًة، 

اأو ُمراِفقًة للوجباِت، اأو مقّبالٍت اأو حلوياٍت.
مفهوُم �لعجائِن   -  1

العجائُن هَي مزيٌج من بع���ضِ المكوناِت الجاّفِة مثِل: الدقيِق والمكوناِت الرطبِة مثِل: الماِء 
وموادَّ اإ�ص��افيٍَّة مثِل: الكاكاِو والمك�صراِت، وتخلُط مًعا بن�صٍب وكمياٍت محددٍة، ثمَّ ُتو�صُع 

في الفرِن لفترٍة محددٍة.
مكوناُت �لعجائِن و�لحلوياِت  -  2

يدخُل في اإنتاِج العجائِن والحلوياِت مكوناٌت كثيرٌة يمكُن ت�صنيفها كالآتي:
�لمكوناُت �لجافَُّة، وت�صمُل:  - �أ 

ُن الأ�صا�صيُّ في معظِم العجائِن والحلوياِت. الدقيُق )الطحيُن(: وهَو المكوِّ  .  1
الم��وادُّ الرافع��ُة )النافخُة(: وهَي الموادُّ الم�ص��وؤولُة عن نف��ِخ العجينِة، كالهواِء،   .  2
وبخاِر الماِء، وثاني اأك�ص��يِد الكربون، ومن م�ص��ادرها بيكربوناِت ال�ص��وديوِم 

)�صودا الخبيِز( وغيرها.
ِر  ُر وموادُّ التحليِة: ت�ص��اعُد في اإعط��اِء الطعِم والمذاِق الحلِو، مثِل: �ص��كَّ ال�ص��كَّ  .  3

ِل اإلى قطٍر وغيرها. ِر المحوَّ ِر المائ�دِة(، والع�صِل، وال�صكَّ ال�صكروِز )�صكَّ
ِر وي�صاعُد على تكويِن الهالِم وزيادِة اللزوجِة. الن�صا: ي�صنَُّف مَن ال�صكريّاِت عديدِة الت�صكُّ  .  4

ِر؛ اإذ  ملُح الطعاِم: ي�ص��تخدُم لإعطاِء الطعِم المالِح، وال�ص��يطرِة على عمليِة التخمُّ  .  5
يمنُع نموَّ الخمائِر غيِر المرغوِب فيها.

واِت،  الكاكاو وال�صوكول: ي�صتعمالِن في اأنواِع المخبوزاِت الحلوِة، وفي الَح�صَ  .  6
ولهما نكهٌة مميَّزٌة، ويوؤثراِن في اللوِن.

ُل مكوًنا اأ�صا�صيًّا في الحلوياِت ال�ص��رقيَِّة كح�صِو المعموِل،  ��راُت: ت�ص��كِّ المك�صِّ  .  7
ومكوًنا ثانويًّا كما في الهري�صِة.

�إعد�ُد �لعجائِن�أول
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�لمكوناُت �لرطبُة، ت�صمُل:  - ب 
الماُء: يعدُّ ال�ص��ائَل الأ�ص��ا�َض في عمليِة تكويِن العجيِن، وهَو اأرخ�ُض المكوناِت   .  1

واأكثرها اأهميًة، وي�صتخدُم في ترطيِب العجيِن، واإذابِة العديِد ِمَن المكوناِت.
��ُن القيمَة الغذائيََّة، وُيعطي  الحليُب: ي�ص��تعمُل في اإذابِة بع�ِض المكوناِت، ويح�صِّ  .  2

نكهًة مميَّزًة.
الع�ص��ائُر: ت�ص��تعمُل في خلطاِت اأنواٍع كثيرٍة مَن الكيِك كبدي��ٍل للماِء، وتعطي   .  3

نكهًة ولوًنا مميزيِن.
: يعدُّ مكوًنا اأ�صا�ص��يًّا في َعدٍد م��َن المنتجاِت؛ لإعطاِء الق��واِم، وتكويِن  البي���ضُ  .  4

الرغوِة، ورفِع المخبوزاِت، اإ�صافًة اإلى قيمتِه الغذائيَِّة العاليِة.
الموادُّ الدهنيَُّة: ت�ص��تخُدم في اإنتاِج المخبوزاِت المختلفِة، وتعدُّ مَن المكوناِت   .  5
الأ�صا�صيَِّة في بع�صها؛ مثِل المعموِل، والكيِك، فتقوُم على تطريِة العجيِن، واإعطاِء 
النكهِة، وتعمُل َكَو�صيٍط لنقِل الحرارِة، وت�صمُل ال�صمَن والزيوَت النباتيََّة والزبدَة 

وغيرها.

�أنو�ُع �لعجائِن  -  3
هناَك اأنواٌع كثيرٌة مَن العجائِن، منها:

عجائُن �لخميرِة: ُي�صتخدُم في اإعدادها موادٌّ رافعٌة، كالخميرِة التي لها المقدرُة على نفِخ   - �أ 
العجي��ِن اأثن��اَء عمليِة التخميِر، عن طريِق ت�ص��اعِد غاِز ثاني اأك�ص��يِد الكربوِن، ويحتاُج 
ن�س��اُط الخميرُة ونموها اإلى الماِء والغذاِء ودرجِة حرارٍة منا�سبٍة )25-30(5�ض. ومَن 

، وخبُز الحماِم، والبيتزا. الأمثلِة على هذا النوِع مَن العجائن الُخبُز الَعربيُّ

النشاط )7-7(: بدائُل لمكوناِت العجائِن الجاّفِة والرطبِة

ابحْث في م�صادِر المعرفِة المتاحِة لديَك عن بدائَل للمكونات الجافِة والرطبِة واعر�صها على 
زمالئَك ياإ�صراِف معلمَك.
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عجائ��ُن م��ن دوِن خميرٍة: ُتنتُج بع�ُض العجائِن من دوِن ا�ص��تخداِم الخميرة، اإذ تعتمُد في   - ب 
عملي��ِة النفِخ على الهواِء وبخاِر الماِء وثاني اأك�ص��يِد الكربون، وتتميُز بالَخْبِز ال�ص��ريِع 
مثِل: فطي��رِة المقالِة )الب��ان الكيك(، والقطاي��ِف، وفطيرِة الّلحِم، وفطي��رِة التفاِح، 

وغيرها، انظِر ال�صكَل )35-7(.

معلومٌة

تتكوُن ال�ص��فيحُة مَن العجينِة العاديَِّة، وُتغّطى باللحمِة   -
عٍة، والب�ص��ِل  المفروم��ِة فرًم��ا ناعًم��ا مَع بن��دورٍة مقطَّ

والملِح، انظِر ال�صكَل )34-7(.

فيحِة. ال�صكُل )7-34(: عجائُن ال�صّ

ال�صكُل )7-35(: فطيرُة الّتفاِح.

�إعد�ُد �لبيتز��لتمرين: )3-7(

: �لنتاُج �لتعلميُّ
ُيعدُّ البيتزا بطريقٍة �صحيحٍة.  �

�لمعلوماُت �لنظريَُّة
الموادِّ  مَن  عدٌدٌ  تح�صيرِه  في  ويدخُل  الأفراِد،  معظِم  لدى  فيِه  مرغوًبا  طبًقا  البيتزا  طبُق  يعدُّ 
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في  بعجينٍة  تح�صيرها  و�صيتُم  الغذائيِة،  العنا�صِر  مَن  الكثيِر  على  تحتوي  التي  المختلفِة  الغذائيَِّة 
)10( دقائَق، اخت�صاًرا للوقت، كما اأنها ُت�صتخدم لأنواِع المعجنات جميعها.

�لمو�دُّ و�لأدو�ُت و�لتجهيز�ُت �لالزمُة
�لمو�دُّ �لالزمُة للعجينِة: خم�صُة اأكواٍب مَن الطحيِن، وكوباِن مَن الماِء الدافِئ، وملعقتاِن كبيرتاِن  	•
ِر، وملعقتاِن كبيرتاِن مَن الخميرِة، وربُع كوٍب مَن اللبِن، ون�صُف كوٍب مَن الزيِت  مَن ال�صكَّ

، وملعقٌة �صغيرٌة مَن الملِح. النباتيِّ
للح�صوِة: ن�صُف كوٍب من ربِّ البندورِة، وحبتا ب�صٍل متو�صطتا الحجِم، وكوٌب  �لالزمُة  �لمو�دُّ  	•
ون�صُف الكوِب من ُجبنِة الموزاريال المب�صورِة، ون�صُف ملعقٍة �صغيرٍة مَن الملِح، واأربُع حّباٍت 
مَن البندورِة متو�صطِة الحجِم، وربُع كوٍب من �صرائِح الفطِر الم�صروِم الطازِج، ون�صُف ملعقٍة 
�صغيرٍة من الُفلفِل الأحمِر، ون�صُف حبٍَّة مَن الُفلفِل الحلِو الأخ�صِر، ون�صُف حبٍَّة من الُفلفِل 

، ون�صُف كوِب زيتوٍن اأ�صوَد منزوُع النواِة. الأحمِر، وملعقٌة كبيرٌة مَن الزعتر البريِّ الجافِّ
�لأدو�ُت و�لتجهيز�ُت: مالب�ُض العمِل )مريوٌل(، وقّفازاٌت، وفرُن غاٍز، وم�ّصاكاٌت، ووعاٌء كبيٌر  	•
للخميرِة، وجاطاٌت زجاجيٌَّة عميقٌة، ومقالٌة، ومالعُق  العجينِة، ووعاٌء �صغيٌر  لعجِن  عميٌق 
ولوُح  للجبنِة،  ومب�صرٌة  نظيفٌة،  وفوطٌة  بيتزا،  وقّطاَعُة  وِمنخٌل،   ، معياريُّ وكوٌب  معياريٌَّة، 

تقطيٍع، و�صكيُن فرٍم،و�صواني م�صتديرٌة خا�صٌة بالبيتزا، وماٌء و�صابوٌن.
خطو�ُت تنفيِذ �لتمريِن

�ل�صوُر �لتو�صيحيَُّةخُطو�ُت �لعمِل�لرقُم

ِة، 1 العامَّ وال�صالمِة  ال�صحِة  متطلباِت  راِع 
وذلَك بارتداِء مريوِل العمِل، والحذِر عنَد 
في  كما  الغاِز،  وفرِن  الأدواِت  ا�صتخداِم 

ال�صكِل )36-7(.

ال�صكُل )36-7(
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2

3

4

البدِء  قبَل  الالزمَة  والأدواِت  الموادَّ  ِز  َجهِّ
بالعمِل، كما في ال�صكِل )37-7(.

�إعد�ُد �لعجينِة
نّخ��ْل كوًبا م��َن الطحيِن، ثمَّ اأ�ص��ف   - اأ 
اإليه الخميرَة الفوريَة وال�ص��ّكَر واللبَن 
والم��اَء والمل��َح ث��ّم حركه��م جيًدا 
بالملعقة، كما في ال�صكل )38-7(.

العجينة في مكاٍن دافىٍء مغطاًة  ب - اترِك 
مدَة ع�صِر دقائَق.

اأكواٍب(   3( الطحيِن  باقَي  ج� - اأ�صْف 
واتركها  جيًدا،  اعجْن  ثّم  والزيَت، 
مدَة ع�صِر دقائَق في مكاٍن دافىء، كما 

في ال�صكل )39-7(.
�إعد�ُد �لح�صوِة

الم�ص��تخدمَة  الخ�ص��راواِت  اغ�ص��ِل   - اأ 
جيًدا قبَل ا�صتخدامها.

عها قطًعا �صغيرًة. ب - ق�ّصِر البندورَة وقطِّ
ج� - قّط��ِع الُفلفَل الحل��َو الأحمَر والأخ�ص��َر 
الحلَو على �صكِل �صرائَح عر�صيَّة، واتركها 

جانًبا، كما في ال�صكِل )40-7(.
افرْم ب�صلًة ون�صَف ب�صلٍة فرًما ناعًما.  - د 

افرْم ن�صَف الب�ص��لِة الثانيِة على �صكِل  ه� - 
�صرائَح.

�صِع الب�صَل الناعَم مَع الزيِت في مقالٍة   - و 
على ناٍر هادئٍة. 

اأ�صِف البن��دورَة والملَح، وملعق�ًة من   - ز 
ربِّ البن��دورِة والفط��َر ف�وَق الب�ص��ِل 

ال�صكُل )37-7(

ال�صكُل )38-7(

ال�صكُل )39-7(

ال�صكُل )40-7(
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5

مدَة  الناِر  على  المزيَج  وقلِِّب  والزيَت 
)5( دقائَق، كما في ال�صكل )41-7(.

( بع��َد رف��ِع  اأ�ص��ِف الزعت��َر )الب��ريَّ ح - 
الخلي��ِط ال�ص��ابِق عِن الن��اِر؛ حتى ل 

يعطَي الزعتر طعًما مًرا.
ت�صكيُل �لبيتز�

قّطِع العجينَة ح�صَب حجِم �صواني الفرِن   - اأ 
المتواف��رِة، و�ص��ْع كلَّ ج��زٍء على لوِح 

ها ر�ًصا خفيًفا بالطحيِن. التقطيِع ور�صَّ
ب - مدَّ العجينَة ب�صكِل دائرٍة وب�صمِك )1( 
�صم تقريًبا، كما في ال�صكِل )42-7(.

ج� - �صِع العجينَة في �صينيٍَّة مدهونِة بالزيِت 
النباتيِّ )ُيف�صُل �صينيَُّة بيتزا(.

ادهِن العجينَة بربِع كميَِّة من ربِّ البندورة   - د 
رِة م�صبًقا، ثمَّ �صْع خليَط الح�صوِة  المح�صَّ
الذي جهزتُه، وافردُه على العجينِة، كما 

في ال�صكِل )43-7(.
اخب��ِز البيتزا ف��ي فرٍن درج��ُة حرارتِه  ه� - 
)220(5�ض م��دَة )10-15( دقيقًة.
اخ��رِج ال�ص��ينيََّة مَن الفرِن، ث��مَّ زينها 
و�ص��رائِح  الب�ص��ِل  و�ص��رائِح  بالزيتوِن 
الُفلف��ِل الأحمِر والأخ�ص��ِر، والجبِن 
المب�ص��وِر واأعدها اإلى الفرِن، لب�ص��ِع 
دقائَق؛ حتى ي�ص��بَح لونها ذهبيًّا، كما 

في ال�صكِل )44-7(.

ال�صكُل )41-7(

ال�صكُل )42-7(

ال�صكُل )43-7(

ال�صكُل )44-7(
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7

��ِع البيتزا مقاطَع دائريًَّة اأو ح�ص��َب  قطِّ  - و 
رغبتَك، ولحْظ اأّنها تت�صُف بالطراوِة، 
وتك��وُن الجبنُة ذائبًة والخ�ص��راواُت 
مها  متما�صكًة وموزعًة بالت�صاوي، وقدِّ

�صاخنًة في طبٍق م�صتديٍر.

ِف الأدواِت التي ا�ص��تخدمتها، واأعدها  نظِّ
، كما في ال�ص��كِل  اإلى مكانها المخ�ص���ضِّ

)7-45(، واترْك المكاَن نظيًفا.

اغ�صْل يديَك جيًدا بالماِء وال�صابوِن بعَد 
النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�ص��راِف في 

الماِء، كما في ال�صكِل )46-7(.

ال�صكُل )45-7(

ال�صكُل )46-7(

تمريٌن عمليٌّ

قْم باإعداِد اأقرا�ٍض مَن البيتزا، كما تعلمَت في خطواِت التمريِن ال�ّصابِق باإ�صراِف معلمَك.  	•

تحذيٌر

يف�ص��ُل دائًما تغطي��ُة العجائِن بفوطٍة اأو غط��اٍء عنَد تركها لتتخمَر، حتى ل يجفَّ �ص��طُح   •
العجينِة، وجعُل المكاِن دافًئا؛ لي�صاعَد على نفِخ العجينِة. 

ا. ُي�صاُف الزيتوُن قبَل ن�صِج البيتزا بب�صِع دقائَق؛ حتى ل ُيعطي طعًما مرًّ  •

قضيٌة للمناقشِة

قارْن بيَن البيتزا الم�صتراِة من اأحِد المطاعِم والبيتزا التي ُتعدُّ في المنزِل من الناحيتيِن 
الغذائيَِّة والقت�صاديَِّة، واعر�ْض ما تو�صلَت اإليِه اأماَم زمالئَك باإ�صراِف معلمَك.



77

معلومٌة

لتح�صيِر العجينِة العادّيِة، يلزُم الآتَي:
�لم��و�دُّ �لالزم��ُة: كوباِن ون�ص��ٌف مَن الطحيِن، وك��وٌب مَن الماِء الدافىِء، ون�ص��ُف ملعقٍة   -
ر، ون�ص��ُف ملعقٍة مَن الخميرِة، ون�ص��ُف كوٍب مَن الحليِب ال�صائِل،  �ص��غيرٍة مَن ال�ص��كَّ

ون�صُف كوٍب مَن الزيِت، ون�صُف ملعقٍة �صغيرٍة ِمن الملح.
ِر في ربِع كوٍب مَن الماِء الدافىء، واتركها في مكاٍن  كَّ �لطريقُة: جهِز الخميرَة باإذابتها مَع ال�صُ  -
دافىٍء حتى تجّهَز )ظهور فقاعات من الخميرة لالأعلى(، ثّم نّخِل الطحيَن والملَح في وعاٍء 
ِف الخميرَة والحليَب واخلطهما جيًدا، ثمَّ  عميٍق، ثّم اأ�صِف الزيَت، وافركهما مًعا، ثّم اأ�صِ
اأ�ص��ِف الماَء تدريجًيا، واعجِن الخليَط حتى تح�ص��َل على عجينٍة لّينٍة ي�صهُل مّدها، ثّم غطِّ 

العجينَة بفوطٍة نظيفٍة، واتركها لتتخَمر مدَة )30-60( دقيقة؛ حتى يت�صاعَف حجُمها.

، وذلَك باإعداِد  بادْر بال�ص��تفادِة من اإعداِد المعجناِت ليكوَن م�صروعَك ال�ص��غيَر الرياديَّ
مجموعٍة مَن المعجناِت مراعًيا متطلباِت ال�ص��حِة وال�ص��المِة العاّمِة، ومحدًدا المكاَن ودار�ًصا 

للجدوى القت�صاديِة لها، ثّم قْم ببيعها باأ�صعاٍر منا�صبٍة، باإ�صراِف معلمَك.

(مهاراُت الريادِة )مشروٌع رياديٌّ
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�أ�صئلُة �لف�صِل

ْح طريقَة تقديِم طبِق البيتزا. و�صّ  1

علِّل كالًّ مما ياأتي:  2
اإ�صافُة الزيتوِن قبَل ن�صجِ البيتزا بب�صِع دقائَق.  - اأ 

اإ�صافُة �صرائِح الُفلفِل الحلِو قبَل ن�صِج البيتزا بدقائَق.  - ب 

عدْد ثالًثا من �صفاِت الجودِة لطبِق البيتزا.  3

واٌت اأخرى للبيتزا؟ اذكر اإحداها. هل هناَك َح�صَ  4

�صْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�صحيحِة في ما ياأتي:  5
المكوُن الأ�صا�صيُّ في معظِم العجائِن والحلوياِت.  )1(

د - ال�صّكُر. ج� - الدقيقُ  ب - ملُح الطعامِ  اأ - الن�صا 
الم�صوؤوُل عن اإعطاِء القواِم، وتكويِن الرغوِة، ورفِع المخبوزاِت، وقيمتُه الغذائيُة عاليٌة.  )2(

د - الماُء. ج� - الحليُب  ب - البي�ُض  اأ - الطحينُ 
يف�صُل تغطيُة العجائِن بفوطٍة اأو غطاٍء عنَد تركها لتتخمَر:  )3(

حتى ل تجفَّ العجينُة.  - اأ 
جعُل المكاِن دافًئا؛ لي�صاعَد على نفِخ العجينِة.  - ب 

)اأ+ب(.  - ج� 
ل �صيَء مما ذكر.  - د 

ي�صتخدُم لإعطاِء ال�صيطرِة على عمليِة التخمِر في العجائِن ويمنُع نموُّ الخمائِر غيِر   )4(
المرغوِب فيها.

د - الن�صا. ج� - الدقيقُ  ب - ملُح الطعامِ  رُ  اأ - ال�صكَّ
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التقويُم الذاتيُّ

�صْع �إ�صارَة )√( في �لمكاِن �لمنا�صِب في �لجدوِل.

يمكنني بعَد در��صِة هذ� �لف�صِل �أْن:

ُر �لأد�ِء�لرقُم موؤ�صِّ
ب�صكٍل

جيٍِّدجيد جًد�ممتاٍز

اأُعّدَد بع�َض اأنواِع العجائِن.1
اأذكَر المكوناِت الجافَة والرطبَة التي تدخُل في اإعداِد العجائِن.2
اأعدَّ البيتزا بطريقٍة �صحيحٍة.3
اأُبدَي رغبًة في العم��ِل والمحافظِة على النظافِة والتنظيِم 4

اأثناَء العمِل.
اأقارَن العجائَن المعّدَة في المنزِل وتلَك المعدَة في المطعِم.5
َر القيمَة الغذائيََّة والقت�صاديََّة لتح�صيِر العجائِن في المنزِل.6 اأقدِّ
اأراعَي متطلباِت ال�صحِة وال�صالمِة العاّمِة اأثناَء العمِل.7
اأُبادَر في عمِل م�صروعٍ �صغيٍر في اإعداِد العجائِن.8
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يعدُّ اإنتاُج الحلوياِت باأنواعها مَن الأغذيِة التي اهتمِت المجتمعاُت في ت�صنيعها، والتفنِن في 
اإعدادها وتزييِنها، وهَي مَن ال�صناعاِت التي تحتاُج اإلى علٍم ومهارٍة، وتوجُد باأ�صكاٍل واأ�صناٍف 
اإعداِدها  في  ُي�صتعمُل  التي  لبِة  ال�صُّ �صبُه  اأو  لبُة  ال�صُّ الم�صنعُة  الأغذيُة  بالحلوياِت  وُيق�صُد  كثيرٍة، 

ُر، والبي�ُض، وغيرها. الطحيُن، وال�صكَّ

و�صتتعرُف في هذا الف�صِل بع�َض اأنواِع الكيِك، وطريقَة اإعداِد الكيكِة الأ�صا�صيَِّة.

يتوقُع منك بعَد در��صِة هذ� �لف�صِل �أْن:
تتعرَف على بع�ِض اأنواِع الحلوى مثِل: )الكيكِة الأ�صا�صيَِّة، والكيكِة الإ�صفنجيَِّة والكيكِة الإنجليزيَِّة(.  �

ُتعدَّ الكيكَة الأ�صا�صيََّة بطريقٍة �صحيحٍة.  �
َر الأهمّيَة الغذائيََّة والقت�صاديََّة لتح�صيِر الحلوى في المنزِل. ُتقدِّ  �

ُتبدَي رغبًة في العمِل والمحافظِة على النظافِة والتنظيِم اأثناَء العمِل.  �
تطبَِّق متطلباِت ال�صحِة وال�صالمِة العاّمِة اأثناَء اإعداِد الحلوياِت.  �

الحلوّياُتالفصُل الثالُث
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في  جميُعها  تت�صابُه  ولكّنها  مختلفٍة،  واأ�صكاٍل  باأحجاٍم  الكيِك،  مَن  متعددٌة  اأنواٌع  يوجُد 
المكوناِت الأ�صا�صيَِّة، وتختلُف في المكوناِت الثانويَِّة، وكذلَك بطرائِق اإعدادها واإنتاجها. وكثيًرا 
ما ُتقّدُم هذه الأ�صناُف في المنا�صباِت، والحفالِت، والأعياِد. ويوجُد اأنواٌع مَن الكيِك؛ منها: 

، والكيكُة الإنجليزيُة. الكيُك الدهنيُّ اأو الد�صُم، والكيُك الإ�صفنجيُّ

�لكيُك �لدهنيُّ �أو �لد�صُم  -  1
، وله ق�صرٌة طريٌَّة ورقيقٌة،  ي�صمُل اأنواًعا متعددًة مَن الكيِك، ويتميُز بلٍب خفيٍف، وناعٍم وطريٍّ

ونكهٌة لذيذٌة وحالوٌة متو�ص��طٌة، و�ص��طٌح 
مرتف��ٌع وم��دوٌر قلياًل، ومنتظ��ُم الحمراِر 
وال�ص��كِل، وتتكوُن م��َن الدقيِق وال�ص��ّكِر 
وال�صائِل والدهِن والبي�ِض والمادِة الرافعِة. 
ومَن الأمثلِة عليِه، الكيكُة الأ�صا�ص��يَُّة، كما 

في ال�صكِل )47-7(.

�لكيُك �لإ�صفنجيُّ  -  2
 ، يتمي��ُز بعدِم اإ�ص��افِة الدهوِن ب�ص��كٍل عامٍّ
وتجري عملي��ُة النفِخ في��ِه بالعتماِد على 
اله��واِء الموجوِد في بيا���ضِ البي�ِض وبخاِر 
الماِء، ويتميُز الكيُك الإ�ص��فنجيُّ بطراوتِه، 
و�ص��طحُه م�ص��تٍو ومنتظ��ُم التحمي��ِر، ولّبُه 
ناعٌم ولّيٌن ومرٌن اأكثَر مَن الكيِك الد�ص��ِم، 
ونكهُت��ه خفيف��ٌة، وه��َو اأكثُر ح��الوًة مَن 
الكيِك الد�صِم، كما في ال�صكِل )48-7(.

�لكيُك�أول

ال�صكُل )7-47(: الكيكُة الأ�صا�صيَُّة. 

ال�صكُل: )7-48(: الكيكُة الإ�صفنجيَُّة.
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ُر، والبي�ُض، وقليٌل من حم�ِض  ومكوناُت الكيِك الإ�ص��فنجيِّ الأ�صا�صيَِّة هَي الدقيُق، وال�ص��كَّ
ِر  الليموِن؛ اإذ ُينتُج بف�ص��ِل ال�ص��فاِر عِن البيا�ِض، وُيخفُق �ص��فاُر البي�ِض مَع ُثلِث كميَِّة ال�صكَّ
وجزٍء من ع�ص��يِر الليموِن؛ حتى ي�صبَح لوُن الرغوِة فاتًحا، ويتما�صُك القواُم، وبعدها ُيخلُط 
الدقي��ُق ويقلَّ��ُب مَع �ص��فاِر البي�ِض المخفوِق؛ لي�ص��بَح رطًبا، ثمَّ ُيخفُق بيا���ضُ البي�ِض مَع ما 
َل مَن ال�صّكِر وع�صيِر الليموِن، وي�صاُف لمزيِج �صفاِر البي�ِض والدقيِق مَع التقليِب بملعقٍة  َف�صُ

خ�صبيٍَّة، ثمَّ ُيخبُز مبا�صرًة بعَد خلطِه با�صتخداِم اأوعيٍة غيِر مدهونٍة بالدهِن.

�لكيكُة �لإنجليزيَُّة  -  3
تتميُز الكيكُة الإنجليزيَُّة باأنها و�ص��فٌة تقليديٌَّة �ص��هيرٌة، تتميُز بخفتها وطعمها اللذيِذ، ومذاقها 
فِة الت��ي تدخُل في مكوناتها الرئي�ص��ية. ومن  الحل��ِو؛ ب�ص��بِب وجوِد الزبي��ِب والفاكهِة المجفَّ
ُر، والبي�ُض، والزبدُة، وقليٌل من بر���ضِ البرتقاِل، والزبيُب، وفاكهٌة  مكوناتها: الدقيُق، وال�ص��كَّ
ِر وي�ص��رُب جيًدا؛ حتى ي�صبَح لوُن الخليِط فاتًحا،  مجففٌة. وُتعدُّ بخفِق الزبدِة ثمَّ و�ص��ِع ال�صكَّ
ثمَّ ي�ص��اُف البي�ُض كلُّ بي�ص��ٍة تتبُع الأخرى؛ حتى يتجان�َض الخليُط ثمَّ ي�صاُف مب�صوُر البرتقاِل، 
وي�صاُف الدقيُق بالتدريِج، ثم ت�صاُف الفواكُه المجففُة والزبيُب ويحّرُك الخليُط بملعقِة خ�صبيَِّة، 

ثّم يخبُز مبا�صرًة بعَد خلطِه با�صتخداِم اأوعيٍة غيِر مدهونٍة بالدهِن. انظِر ال�صكَل )49-7(.

ال�صكُل: )7-49(: الكيكُة الإنجليزيَُّة.
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�إعد�ُد �لكيكِة �لأ�صا�صيَِّة�لتمرين: )4-7(

�لنتاُج �لتعلميُّ
ُيعدُّ الكيكَة الأ�صا�صيَِّة.  �

�لمعلوماُت �لنظريَُّة
ُتعدُّ الكيكُة الأ�صا�صّيُة اأحِد اأ�صناِف الحلوى، التي يكثُر ا�صتخدامها في المنا�صباِت المختلفِة، 
م�صاميًّا  واللبَّ  وه�ّصًة،  رقيقًة  ق�صرُتها  تكوَن  اأن  الأ�صا�صيَِّة  الكيكِة  في  الجودِة  موا�صفاِت  ومن 
�صرائَح  �صكِل  تبرَد على  اأن  بعَد  الكيكُة  تقطُع  والثقوِب.  الفراغاِت  مَن  متجان�ٍض ويخلو  ب�صكٍل 

ٍح مَع �صوكٍة �صغيرٍة. ب�صمِك )1.5-2�صم(، وتقّدُم كلُّ قطعٍة على طبٍق زجاجيٍّ م�صطَّ
�لمو�دُّ و�لأدو�ُت و�لتجهيز�ُت �لالزمُة

الزبدِة، ومب�صوُر  ِر، ون�صُف كوٍب مَن  ال�صكَّ اأربُع بي�صاٍت، وكوٌب ون�صُف كوٍب مَن   : �لمو�دُّ  •
ق�صِر ليمونٍة، وملعقٌة �صغيرٌة مَن الفانيال، وثالثُة اأرباِع كوٍب مَن الحليِب ال�صائِل، وثالُث مالعَق 

. �صغيرٍة من م�صحوِق الخبيِز، وكوباِن وثالثُة اأرباِع الكوِب مَن الطحيِن، وملعقُة زيٍت نباتيٍّ
وم�ّصاكاٌت،  غاٍز،  وفرُن  وقفازاٌت،  )مريوٌل(،  العمِل  مالب�ُض  �لالزمُة:  و�لتجهيز�ُت  �لأدو�ُت   •
، ومب�صرٌة،  ووعاٌء زجاجيٌّ عميٌق، ووعاٌء عميٌق لخفِق البي�ِض، ومالعُق معياريٌَّة، وكوٌب معياريٌّ

ومنخٌل، وملعقٌة خ�صبيٌَّة اأو عجانٌة كهربائيٌَّة، ورفُّ �صلِك، وقالُب كيٍك، وماٌء و�صابوٌن.
خطو�ُت تنفيِذ �لتمريِن

�ل�صوُر �لتو�صيحيَُّةخُطو�ُت �لعمِل�لرقُم

ِة، 1 راِع متطلباِت ال�ص��حِة وال�ص��المِة العامَّ
كالح��ذِر عن��َد ا�ص��تخداِم الأدواِت وفرِن 
الغ��اِز، وارت��داء مالب�ض العم��ِل، كما في 

ال�صكِل )50-7(.

ال�صكُل )50-7(
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2

3

4

5

 ، اده��ْن قال��َب الكي��ِك بالزي��ِت النباتيِّ
��ُه بالطحيِن، ث��مَّ اقلبُه اإلى اأ�ص��فَل؛  ور�صَّ
للتخل���ضِ م��َن الطحيِن الزائ��ِد، كما في 

ال�صكِل )51-7(.

اأوقِد الفرَن؛ لي�صبَح جاهًزا للخبِز و�صريًعا في 
اإن�صاِج الكيِك، كما في ال�صكِل )52-7(.

ِز الأدواِت والمقاديَر الالزمَة جميعها،   جهِّ
كما في ال�صكِل )53-7(.

�ص��ِع الزبدَة ف��ي وع��اٍء زجاج��يٍّ عميٍق، 
واخفقها جيًدا م�ص��تعماًل ملعقًة خ�صبيًَّة اأو 
َر وا�صتمرَّ  عّجانًة كهربائيًَّة، ثمَّ اأ�صِف ال�صكَّ
في الخفِق؛ حتى ي�ص��بَح المزي��ُج خفيًفا، 

كما في ال�صكِل )54-7(.

ال�صكُل )51-7(

ال�صكُل )52-7(

ال�صكُل )53-7(

ال�صكُل )54-7(
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6

7

8

9

اك�صِر البي�َض، و�صعه في وعاٍء عميٍق واأ�صْف 
اإليِه الفانيال، كما في ال�صكِل )55-7(.

اخف��ِق البي�َض م��َع الفانيال، ثم اأ�ص��فُه اإلى 
ِر والزبدِة، وا�صتمرَّ في الخفِق،  مزيِج ال�صكَّ

كما في ال�صكِل )56-7(.

اأ�صِف الطحيَن ومب�ص��وَر الليموِن بالتتابِع 
مَع الحليب؛ حتى ينفَذ الحليُب والطحيُن، 
واخلطها جيًدا، على اأن يكوَن التقليُب اأو 
الخلُط باتج��اٍه واحٍد دائًم��ا؛ وذلَك لمنِع 
ُفقاعاِت الهواِء مَن الخ��روِج مَن الخليِط، 

كما في ال�صكِل )57-7(.

في  كما  الكيِك،  قالِب  في  الخليَط  �صِع 
ال�صكِل )58-7(.

ال�صكُل )55-7(

ال�صكُل )56-7(

ال�صكُل )57-7(

ال�صكُل )58-7(
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10

11

12

13

اخب��ِز الخلي��َط في فرٍن ح��ارٍّ نوًعا ما على 
م���دَة )15(  درج���ِة )175-5190�ض( 
دقيق��ًة، ثمَّ اخف���ضِ الح��رارَة واتركها في 
الفرِن م��دَة )30-40( دقيقًة، مَع مراعاِة 
عدِم فت��ِح الفرِن خا�ص��ًة في ربِع ال�ص��اعِة 

الأولى، كما في ال�صكِل )59-7(.

في  ال�صكيِن  بغرِز  الن�صِج  درجَة  اختبْر 
منت�صِف الكيكِة، بحيُث تخرُج نظيفًة.

ب�صِع  واتركها  الفرِن،  مَن  الكيكَة  اأخرِج 
التقديِم،  طبِق  في  اقلبها  ثمَّ  لتبرَد،  دقائَق؛ 
مراعًيا التقاَن، كما في ال�صكِل )60-7(.

ا�صتخدمتها، واأعدها  التي  الأدواِت  نّظِف 
�ض، تارًكا مكاَن العمِل  اإلى مكانها المخ�صَّ

نظيًفا، كما في ال�صكِل )61-7(.

بعَد  وال�صابوِن  بالماِء  جيًدا  يديَك  اغ�صْل 
النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�صراِف في الماِء.

ال�صكُل )59-7(

ال�صكُل )60-7(

ال�صكُل )61-7(

14

تمريٌن عمليٌّ

قْم باإعداِد الكيكِة الأ�صا�صيَِّة كما تعلمَت في التمريِن ال�ّصابِق، باإ�صراِف معلمَك. 	•
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النشاط )7-8(: أنواٌع أخرى مَن الكيِك

ابحْث بال�صتعانِة بم�صادِر المعرفِة المتاحِة لديَك عن اأنواٍع اأخرى مَن الكيِك وطرائِق اإعدادها، 
واعر�ْض ما تو�صلَت اإليِه على زمالئَك باإ�صراِف معلمَك.

ر فكِّ

يجُب اإ�صافُة الماِء المغلي اإلى الفواكَه المجففِة قبَل اإ�صافتها اإلى خليِط الكيكِة الإنجليزيِة.  
عدُم فتِح باِب الفرِن خالَل خبِز الكيِك اأوَل )15( دقيقًة.  

قضيٌة للمناقشِة

قد نالحُظ هبوَط �لكيِك بعَد خبزِه و�إخر�جِه مَن �لفرِن، ما �أ�سباُب حدوِث ذلَك؟ وما 
الحلوُل المنا�صبُة لتفادي هذِه الم�صكلِة؟ ناق�ْض ذلَك مَع زمالئَك باإ�صراِف معلمَك.

فّكر في م�ص��روٍع يعوُد بالنفع والفائدة عليَك وعلى اأ�ص��رتَك بال�صتفادِة من ف�صِل الكيِك، 
ادر�ِض الجدوى القت�ص��اديَة من م�ص��روِع اإنت��اِج الكيِك العادي، اأو بنكه��اٍت مختلفٍة مراعًيا 

متطلباِت ال�صحِة وال�صالمِة العامِة، ثّم قْم ببيعها باأ�صعاٍر معقولٍة باإ�صراِف معلمَك.

(مهاراُت الريادِة )مشروٌع رياديٌّ
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�أ�صئلُة �لف�صِل

كيَف تختبُر ن�صَج الكيكِة الأ�صا�صيَِّة؟  1

ما هَي �صفاُت الجودِة للكيكِة الأ�صا�صيَِّة؟  2

علْل كالًّ مما ياأتي:  3
�صرورُة تقليِب خليِط الكيكِة في اتجاٍه واحٍد دائًما.  - اأ 

نقُع الفواكَه المجفّفِة اأو الزبيِب في ماِء مغليٍّ قبَل اإ�صافتِه اإلى الكيكِة الإنجليزيَِّة.  - ب 

امالأِ الفراَغ في ما ياأتي:  4
ُتخبُز الكيكُة الأ�صا�صيَُّة في فرِن حارٍّ نوًعا ما، ودرجِة حرارٍة ........................   - اأ 

مدَة )15( دقيقًة، ثمَّ تخف�ُض الحرارُة، وتترُك في الفرِن مدَة )30-40( دقيقًة.
مِك ........................ . تقطُع الكيكُة الأ�صا�صيَُّة على �صكِل �صرائَح ب�صُ  - ب 
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التقويُم الذاتيُّ

�صْع �إ�صارَة )√( في �لمكاِن �لمنا�صِب في �لجدوِل.

يمكنني بعَد در��صِة هذ� �لف�صِل �أْن:

ُر �لأد�ِء�لرقُم موؤ�صِّ
ب�صكٍل

جيٍِّدجيد جًد�ممتاٍز

اأُعّدَد بع�َض اأنواِع الكيِك.1
اأذكَر المكّوناِت الجافِة والرطبِة التي تدخُل في اإعداِد الحلوياِت.2
اأعدَّ الكيكَة الأ�صا�صيََّة بطريقٍة �صحيحٍة.3
اأُبدَي رغبًة في العم��ِل والمحافظِة على النظافِة والتنظيِم 4

اأثناَء العمِل.
اأقارَن الحلوى المعّدَة في المنزل وِتلَك المعدَة في المطعِم.5
اأقّدَر الأهمّيَة الغذائيََّة والقت�صاديََّة لتح�صيِر الحلوى في المنزِل.6
ِة اأثناَء العمِل.7 اأراعَي متطلباِت ال�صحِة وال�صالمِة العامَّ
اأُبادَر في اإعداِد م�صروٍع �صغيٍر في عمِل الكيكاِت.8
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�أ�صئلُة �لَوْحَدِة

عّرف كالًّ مما ياأتي:  1
اللحوُم الحمراُء.  - اأ 
اللحوُم البي�صاُء.  - ب 

عّدْد خم�ًصا مَن الأموِر الواجِب مراعاتها عند �صراِء اللحوِم الحمراِء.  2

�صّنِف الطرائَق الآتيَة اإلى طهٍو جافٍّ اأو طهوٍّ رطٍب:  3
الكباُب على الفحِم.  - اأ 

الكفتُة في الفرِن.  - ب 
طهُو المن�صِف.  - ج� 

ال�صاورما على ال�ّصيِخ الدّواِر.  - د 

عّلل كالًّ مما ياأتي:  4
اللحوُم الحمراُء مَن الموادِّ الغذائّيِة الرئي�صِة في طعامنا.  - اأ 

اختالُف طريقِة طهِو الدواجِن باختالِف ُعمرها.  - ب 
ُل تغطيُة العجائِن بفوطٍة اأو غطاٍء عنَد تركها لتتخمَر. يف�صّ  - ج� 

عّدْد اأربًعا من موا�صفاِت الجودِة للحوِم الدجاِج الطاَزِج.  5

اذكْر اأنواَع العجائِن مَع اإعطاِء مثاليِن على كلِّ نوٍع منها.  6

اذكِر اثنيِن من اأنواِع الكيِك مَع اإعطاِء مثاِل على كلِّ نوٍع منُه.  7

براأيك؛ ما هَي الم�صروباُت المرافقُة للكعكِة، ال�صاخنِة اأم الباردِة؟ ولماذا؟  8

؟ ما الفرُق الرئي�ُض بيَن الكيِك الأ�صا�صيِّ والكيِك الأ�صفنجيِّ  9
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ُحلَّ الكلماِت المتقاطعَة في ما ياأتي:  10
4

 3

 
1
2

9

85

6

 7 

ُن الأ�صا�صيُّ في معظِم المنتجاِت والمخبوزاِت. هَو المكوِّ  )1(
مَن الموادِّ الم�صوؤولِة عن رفِع العجينِة.  )2(

مَن المكوناِت الرطبِة في اإعداِد العجائِن: القواُم، وتكويُن الرغوِة.  )3(
نوٌع مَن العجائِن التي ل ُت�صتخدُم معها الخميرُة.  )4(

نوٌع من اأنواِع الفطائِر ُتعدُّ دوَن خميرٍة.  )5(
ُل المكوناُت الأ�صا�صيَُّة في الحلوياِت ال�صرقيَِّة مكوناٍت ثانويًَّة للزينِة. ت�صكِّ  )6(

ِة، اإ�صفاُء المذاِق والطعِم الحلِو. مَن المكوناِت الجافَّ  )7(
ي�صاعُد على تكويِن الهالِم وتكويِن اللزوجِة.  )8(

من اأنواِع العجائِن والفطائِر ذاِت القيمِة الغذائيَِّة الجيدِة، اّت�صافها بالطراوِة، وتقّدُم �صاخنًة.  )9(
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اتخاُذ القراِر ومهنُة المستقبِل

الَوْحَدُة الثامنُة

• كيَف تتخَذ قراًرا �شائبًا لحلِّ م�شكلٍة؟	
• ما نوُع الدرا�شِة التي تنا�شبَك وترغُب في التخ�ش�ِص فيها؟	
• ما المهاراُت التي يتعيُن امتالُكها لت�شهيِل ح�شولَك على فر�شِة عمٍل؟	
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نواجُه في حياتنا مواقَف وم�شكالٍت تحتاُج اإلى اتخاِذ قراٍر يعمُل على تحقيِق اأهدافنا المرجوِة، 
وتحتاِج للو�شوِل اإلى ذلَك اإلى عمليِة تفكيٍر ل�شنِع القراِر الأن�شِب اأو الو�شوِل اإلى حلوٍل اإبداعيٍَّة 
الدماِغ  مَن  الأماميُّ  الجزُء  وُيعدُّ  المنا�شبِة،  القراراِت  باتخاِذ  الم�شكالِت  لحلِّ  مبتكرٍة  وو�شائَل 

ى )النا�شية( م�شوؤوٌل عْن اتخاِذ القراِر، و�شلوِك الن�شاِن. الذي ُي�شمَّ

�شتتعرُف في هذا الف�شِل مفهوَم اتخاِذ القراِر، وخطواِت اتخاِذ قراٍر �شائٍب، وتطبيَق مهاراِت 
�شنِع القراِر.

يتوقُع منك بعَد درا�شِة هذا الف�شِل اأْن:
تتعرَف مفهوَم اتخاِذ القراِر.  �

َح خطواِت اتخاِذ القراٍر. تو�شّ  �
ت�شارَك في �شنِع القراِر لَك ولالآخريَن.  �

نِع القراِر. تطبَِّق خطواِت �شُ  �
تقّدَر اأهميَة �شنِع القراِر في الحياِة.  �

حلُّ المشكالِتالفصُل األوُل
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اتخاُذ القراِراأول

، ويتوقُف حلُّها في اتخاِذ قراٍر منا�شٍب؛  قد يجُد الفرُد نف�شُه اأحياًنا اأماَم م�شكلٍة تحتاُج اإلى حلٍّ
وتحقيِق  تواجهُه  التي  الم�شكالِت  حلِّ  في  �شت�شاعدُه  لأنها  القراِر؛  �شنِع  مهارِة  تعلُُّم  يتعيُن  لذا 
اأهدافِه، وبذلَك يتطلُب اأن يكوَن للفرِد اأهداٌف محددٌة، وغاياٌت وا�شحٌة في حياتِه، ويجمُل بِه 
التحلي بال�شبِر وعدِم الخوِف من اتخاِذ القراراِت على اأ�ش�ٍس �شحيحٍة، ولي�َس من الخطاأِ ا�شت�شارُة 

اأهِل الحكمِة والخبرِة.

مفهوُم اتخاِذ القراِر  -  1
يع��ّرُف اتخاُذ القراِر على اأنُه عمليُة التفكيِر لختياِر اأف�ش��َل البدائ��ِل اأو الحلوِل المتاحِة في 
موقٍف معيٍن؛ من اأجِل الو�شوِل اإلى تحقيِق الهدِف المرجوِّ ح�شَب متطلباِت الموقِف وفي 

حدوِد الوقِت المتاِح.

ر فكِّ

ما هَو مركُز اتخاِذ القراِر عنَد الإن�شاِن؟

خطواُت اتخاِذ قراِر �شائٍب.  -  2
عنَد اتخاِذ قراٍر �شائٍب في حياِة كلٍّ مّنا في اأمر مهٍم قد يكوُن م�شيريًا كونُه يوؤَثُِّر فينا، وي�شتمُر 
معنا مدى الحياِة، مثَل قراِر اللتحاِق بالجامعِة واختياِر التخ�ش�ِس المالئِم، وبقدِر ما يكوُن 

قادًرا على اتخاِذ القراِر ال�شائِب يكوُن ناجًحا م�شتقباًل في تحقيِق اأهدافِه.

ي�شيُر المنهُج العلميُّ ل�شنِع القراراِت وحلِّ الم�شكالِت اإلى اأنُه َيتعيُن اّتباُع اإجراءاٍت محددٍة 
لمعالجِة م�ش��كلِة ما، واتخاِذ قراٍر ب�ش��اأنها، وعادًة ما ت�ش��مُل هذِه العمليُة الخطواِت الآتيَة، 

المو�شحَة في ال�شكل )1-8(.
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اأ - تحديُد الم�شكلِة الأ�شا�شيَِّة

الوعُي والإح�ش��ا�ُس بوجوِد م�ش��كلٍة: �ش��ياغُة الم�شكلِة في �ش��ورِة �شوؤاٍل، 
ُل تحليُل الم�شكلِة اإلى اأجزاٍء فرعيٍَّة؛ لت�شهيِل فهمها. ويف�شّ

د - درا�شُة البدائِل

درا�شُة اإيجابياِت و�شلبياِت كلِّ بديٍل ومقارنتها وتطويرها بتحديِد تاأثيِر كلِّ 
بديٍل منها ومدى القناعِة بها وفًقا لمعاييَر مو�شوعيٍَّة.

جـ - اقتراُح البدائِل الممكنِة

و�ش��ُع حلوٍل موؤقتٍة للم�ش��كلِة على �ش��ورِة 
افترا�ش��اٍت قابلٍة للتطبيِق، تكوُن ذاَت عالقٍة 
مبا�َشَرٍة بالم�شكلِة، واإمكانيِة طلِب الم�شاعدِة 

من اأ�شخا�ِس لديهم خبرٌة.
هـ- اختياُر اأف�شِل البدائِل

ُيختاُر البديُل الأن�شُب، الذي يتميُز باأكثَر عدٍد 
م��َن الإيجابياِت واأق��ّلَّ عدٍد مَن ال�ش��لبياِت، 

ويحقُق الأهداَف.

ب- جمُع المعلوماِت

جمُع المعلوم��اِت المالئمِة لحلِّ الم�ش��كلِة 
التي تمكننا من معرفِة الم�ش��كلِة واأ�ش��بابها، 
واأبعاده��ا، وكيفي��ِة حدوثه��ا وغيره��ا م��ن 

المعلوماِت الالزمِة.

ز- المتابعُة والتقويُم

التاأّك��ُد مَن الو�ش��وِل اإلى قراٍر �ش��ائٍب لحلِّ 
الم�شكلِة، وتحقيُق الهدِف مَن اتخاِذ القراِر، 
واإن لم يتحقْق ذلَك ُيرَجُع للخطواِت ال�شابقِة 

لإجراِء التح�شيناِت لتعديِل الخلِل.

و - تنفيُذ مراحِل الحلِّ

تطبيُق مراحِل الحلِّ بعَد اختياِر البديِل الأن�شِب. 

ال�شكُل )8-1(:  مخطٌط يبيُن خطواِت حلِّ الم�شكالِت واتخاِذ القراِر.



96

تطبيُق مهارِة اتخاِذ القراِر لحلِّ م�شكلٍةالتمرين: )1-8(

النتاُج التعلميُّ
ُيطبُق خطواُت اتخاِذ القراِر المنا�شِب لحلِّ الم�شكلِة.  �

ريُة المعلوماُت النظَّ
يعدُّ اتخاُذ القراِر مَن المهاراِت الهامِة في حياِة اأيِّ فرٍد؛ لأنها توؤدي اإلى تحقيِق الهدِف ح�شَب 
ل�شتثارِة  بجل�شٍة  البدُء  ويمُكن  الخطاأِ.  في  الوقوِع  وتجنِب  المتاِح  الوقِت  حدوِد  في  الموقِف 
؛ هَو اإحدى الأدواِت والأ�شاليِب الم�شتخدمِة في �شنِع  ، فالع�شُف الذهنيُّ الأفكاِر بع�شٍف ذهنيٍّ
القراراِت وحلِّ الم�شكالِت، اإذ بِه ُتعر�ُس الم�شكلُة على الفريِق، ثم ُتتاُح الفر�شُة للفريِق بتوليِد 
اأفكاٍر للحلوٍل دوَن انتقاِد اأيِّ فكرٍة، ليخرجوا في نهايِة الجل�شِة باأفكاٍر مبِدعٍة، بها ُيتخُذ القراُر 

الأن�شُب.
زمُة الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الالاّ

كتاُب الطالِب، و�شبورٌة، وقلُم �شبورٍة.
الم�شكلُة: طالٌب في المرحلِة الأ�شا�شيَِّة، يعاني من تدني عالماتِه في مبحِث الريا�شياِت.

خطواُت تنفيِذ التمريِن

ال�شوُر التو�شيحيَُّةخُطواُت العمِلالرقُم

جّه��ِز الم��وادَّ والأدواِت الالزمَة قبَل البدِء 1
بالعمِل، مثَل توفيِر غرفٍة منا�ش��بٍة، وطاولٍة 

وكرا�شَي، و�شبورٍة واأقالٍم وغيرها.

ال�ّشكُل )2-8(

ق�ّشِم الطلبَة اإلى مجموعاِت عمٍل منا�شبٍة.2

حّدِد الم�شكلَة، واكتبها على ال�شبورِة: طالٌب 3
في  متدنيٌة  عالماتُه  الأ�شا�شيَِّة  المرحلِة  في 
مبحِث الريا�شياِت، كما في ال�شكِل )2-8(.
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اجمِع المعلوماِت من م�ش��ادَر متنوعٍة مَن 4
المفرو���سِ اأن ُت�ش��هم في فهِم الم�ش��كلِة 

ومعرفِة �شببها.
من هذِه الأ�ش��باِب: ت�ش��تُت انتباُه الطالِب 
اأثن��اَء �ش��رِح المعل��ِم لدر�ِس الريا�ش��ياِت، 
وعدُم ا�ش��تذكاِر الطالِب لدرو�ش��ِه ب�شكٍل 
منظٍم وم�ش��تمٍر، واإهماُل الطالِب في حلِّ 
واجباتِه المدر�شيَِّة، انظِر ال�شكَل )3-8(. 

فّكْر في اأ�شباٍب اأخرى.

ال�ّشكُل )3-8(

ال�ّشكُل )4-8(

ال�ّشكُل )5-8(

اقترِح البدائ��َل الممكنَة لحلِّ الم�ش��كلِة. 5
كعر�ِس ع��دٍد مَن الأف��كاِر القابلِة للتطبيِق 
للو�ش��وِل اإلى حلٍّ اأف�ش��َل للم�شكلِة مثَل: 
ح�ش��وِل الطال��ِب على م�ش��اعدٍة من اأحِد 
الزم��الِء المتفوقيَن، وزيادِة عدِد �ش��اعاِت 
والنتب��اِه  الريا�ش��ياِت،  مبح��ِث  درا�ش��ِة 
ب�ش��كٍل اأف�ش��َل ل�ش��رِح المعلِم ف��ي غرفِة 
، وحلِّ الواجبات المدر�ش��يَِّة اأوًل  ال�ش��فِّ
��ْر في  ب��اأوَل، انظ��ِر ال�ش��كَل )8-4(. فكِّ

حلوٍل اأُخرى.

ادر���سِ البدائ��َل ع��ن طري��ِق و�ش��ِع قائمٍة 6
باإيجابي��اِت كلِّ بدي��ٍل ُمقترٍح و�ش��لبياتِه، 
وو�ش��ِع معاييَر لتقييِم البدائِل ودرا�شِة كلِّ 

بديٍل، انظِر ال�شكَل )5-8(.
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7

8

9

10

اخت��ِر البدي��َل الأن�ش��َب للحلوِل م��ن بيِن 
المت��اِح منه��ا بع��َد درا�ش��تِه، والتاأكِد من 
توافق��ِه مَع الظ��روِف المحيطِة، ح�ش��َب 

الأولوياِت، انظِر ال�شكَل )6-8(.

ِذ الحلَّ وطّبقُه بال�شكِل ال�شحيِح. نفِّ

تاأكْد من تحقي��ِق الهدِف واختيارَك القراَر 
المنا�ش��َب لحلِّ الم�ش��كلِة، انظِر ال�ش��كَل 

.)7-8(

قّيم نتائجَك وتابعها.

ال�ّشكُل )6-8(

ال�ّشكُل )7-8(

تمريٌن عمليٌّ

طالبٌة في ال�شِف العا�شِر ح�شلت على معدِل 80%، تجيُد العملياِت الح�شابيَِّة وتتمتُع ب�شخ�شيٍَّة  •	
، واأهلها  قيادّية، وعندها مقدرٌة على كتابِة الَق�ش�ِس، وهَي مترددٌة في تحديِد م�شارها التعليميِّ
. بخطواِت اتخاِذ القراِر، وبالتعاوِن مع  بوها في اختيار الم�شاِر الأكاديميِّ /الفرِع العلميِّ ُيرغِّ

مجموعتَك �شاعدها في اختياِر الم�شاِر التعليميِّ المنا�شِب لها.
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ُر الأداِءالرقُم لنعمموؤ�شاّ

حددُت الم�شكلَة وتعرفُت اأبعادها وق�شمتها اإلى اأجزاٍء فرعيٍَّة.1
توقعُت اأنَّ المعلوماِت التي جمعتها كافيٌة ومهمٌة ومجديٌة.2
تميزُت في اختياِر البدائِل، وكانت قابلًة للتطبيِق.3
در�شُت البدائَل وقيمتها وتعرفُت اإيجابياتها و�شلبياتها.4
اخترُت البديَل الأن�شَب بترٍو، وكان يتميُز باأكبِر عدٍد مَن الإيجابياِت. 5
نجحُت في اتخاِذ القراِر المنا�شِب ونّفذتُه.6

قياّم نف�شَك

بالرجوِع اإلى قائمِة الر�شِد اأدناه، قّيم اأدائَك للتمريِن عن طريِق عنا�شِر الأداِء الواردِة في الجدوِل.

اإذا كانت معظُم اإجاباتَك )نعم( فاأنَت قادٌر على مواجهِة الم�شكالِت، وت�شتطيُع حلَّها واتخاَذ   -
القراِر المنا�شِب.

اإذا كانت معظُم اإجاباتَك )ل( فاأنَت ل تزاُل غيَر بارٍع في معرفِة خطواِت حلِّ الم�شكلِة واتخاِذ   -
القراِر المنا�شِب، عليَك مراجعُة معلمَك لزيادِة المعرفِة.

النشاط )8-1(: األساليُب المستخدمُة في حلِّ المشكالِت

ابحْث بال�شتعانِة بم�شادِر المعرفِة المتاحِة لديَك عن اأ�شاليَب م�شتخدمٍة في حلِّ الم�شكالِت، 
واكتْب تقريًرا بذلَك، ثّم اعر�شُه اأَماَم زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

، ثّم ا�شتخدِم الأ�شلوَب المنا�شَب،  اقترْح م�شكلتين تواجهها اأنت واأحُد زمالئَك في ال�شفِّ
ما  واعر�ْس  منظٍم،  علميٍّ  اأُ�شلوٍب  �شمَن  الم�شكلتيِن  هاتيِن  حلِّ  في  ال�شحيحَة  والخطواِت 

تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

حلُّ المشكالِتمهاراُت الريادِة
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اأ�شئلُة الف�شِل

ما المق�شوُد بمفهوِم اتخاِذ القراِر؟  1
اقترْح بع�َس البدائِل التي ت�شهُم في زيادِة احتمالِت الو�شوِل لحلِّ الم�شكلِة.  2

ما خطواُت حلِّ الم�شكلِة واتخاِذ القراِر؟  3
ما الغر�ُس من متابعِة خطواِت حلِّ الم�شكالِت واتخاِذ القراِر؟  4
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التقويُم الذاتيُّ

�شْع اإ�شارَة )√( في المكاِن المنا�شِب في الجدوِل.

يمكنني بَعد درا�شِة هذا الف�شِل اأْن:

ُر الأداِءالرقُم موؤ�شاّ
ب�شكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

َح المق�شوَد باتخاِذ القراِر.1 اأو�شّ
اأعّدَد خطواِت اتخاِذ القراِر.2
اأتخَذ قراراٍت منا�شبًة بطريقٍة �شحيحٍة لحلِّ الم�شكالِت.3
اأ�ش��اعَد غيري ف��ي اتخ��اِذ الق��راِر والو�ش��وِل اإلى حلٍّ 4

منا�شٍب.
اأطبَِّق الخطواِت التي تعلمتها في عمليِة اتخاِذ القراِر.5
اأق��ّدَر اأهميَة مه��ارِة اتخاِذ القراِر ال�ش��حيِح ف��ي الحياِة 6

اليوميَِّة.
اأ�شتطيَع حلَّ اأيَّ م�شكلٍة تواجهني باأ�شلوٍب علميٍّ منظٍم.7
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اإّن الهتماَم به والإنفاَق عليه يعدُّ  التعليُم جوهُر التنميِة واأ�شا�شها في الدوِل جميعها، حيُث 
ا�شتثماًرا في م�شتقبِل ال�شعوِب لحاجِة الدوِل اإليِه خا�شًة الدوَل الناميَة التي ت�شعى للحوِق بركِب 
التطوِر، والذي يعوُد عليها وعلى المجتمعاِت ب�شورِة حياِة اأف�شَل عن طريِق توفيِر فر�ِس التعليِم 
للمواطِن واكت�شاِب المعارِف والمهاراِت والتجاهاِت، وِمن ثمَّ اإيجاُد فر�شِة عمٍل منا�شبٍة لتوفيِر 
الحياِة الكريمِة لُه ولأ�شرتِه، وحتى ي�شتطيَع اأن ي�شهَم في الحياِة العاّمِة ب�شورٍة اإيجابّيٍة وفي تنميِة 

المجتمِع وتقدمِه.

و�شتتعرُف في هذا الف�شِل اأنواَع التعليِم الثانوي والتعليَم الجامعيِّ والفر�َس التعليمّيَة وعالقتها 
بفر�ِس العمِل المتاحِة.

يتوقُع منَك بعَد درا�شِة هذا الف�شِل اأْن:
تتعرَف اأنواَع التعليِم الثانويِّ والجامعيِّ ذاَت العالقِة بالمهِن المختلفِة.  �

التعليِم والمهِن  باأنواِع  المتعلقِة  المعلوماِت  الحديثِة في جمِع  التكنولوجيا  ت�شتخدَم و�شائَل   �
المختلفِة وحاجاِت ال�شوِق.

تربَط بيَن حاجاِت ال�شوِق وفر�َس التعليِم.  �
. تتبنى اتجاهاٍت اإيجابيًة نحَو المهِن والعمِل اليدويِّ  �

التعليُم وسوُق العمِلالفصُل الثاني
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التعليُم الثانويُّاأول

ُتعّرُف منظمُة الأمِم المتحدِة للتربيِة والثقافِة والعلوِم )اليون�شكو( التعليَم النظاميَّ اأنُه التعليُم 
المدار�َس  وت�شمُل  الدوِل،  مَن  دولٍة  لأيِّ  التربويِّ  النظاِم  من خالِل  يتمُّ  الذي  الهادُف،  ُم  المنظَّ
وكلياِت المجتمِع والجامعاِت وغيرها مَن الموؤ�ش�شاِت التعليميَِّة التي تعترُف بها ال�شلطاُت العامُة.

يعدُّ التعليُم الثانويُّ البنيَة الأ�شا�شيََّة التي ينطلُق منها الطالُب وفَق مقدراتِه وميولِه حتى مرحلِة 
التعليِم العالي اأو اإلى �شوِق العمِل، ومدتُه �شنتاِن درا�شيتاِن، حيُث يعمُل التعليُم الثانويُّ على تقديِم 

الخبراِت الثقافيَِّة والعلميَِّة والمهنيَِّة المتخ�ش�شِة التي تلبي حاجاِت المجتمِع.

خ�شائ�ُص التعليِم الثانويِّ  -  1
يتميُز التعليُم الثانويُّ في المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة بمجموعٍة مَن الخ�شائ�ِس منها:

يمثُل حلقَة الو�شِل التي تربُط الطالَب بالتعليِم الجامعيِّ اأو �شوِق العمِل.  - اأ 
ُيحقُق المواءمَة في الإعداِد الأكاديميِّ والمهنيِّ للفرِد بما يتنا�شُب مَع التقدِم العلميِّ في  ب - 

المجالِت جميعها.
يعزُز ثقَة الفرِد بنف�شِه وبناَء �شخ�شيتِه الم�شتقلِة القادرِة على النهو�ِس بالمتطلباِت الم�شتقبليَِّة. ج� - 

قضيٌة للمناقشِة

بالرجوِع اإلى م�شادِر المعرفِة المتاحِة لديَك، ابحْث مَع زمالئَك عن روؤيِة جاللِة الملِك 
عبِداهلِل الثاني المعّظِم في التعليِم، وتحدث عنها وعن اأهميتها، ثمَّ ناق�س ما تو�شلِت اإليِه مَع 

زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

اأنواُع التعليِم الثانويِّ  -  2
؛ اأي بعَد ال�ش��فِّ العا�ش��ِر الأ�شا�ش��يِّ يختاُر الطالُب  بعَد النتهاِء من مرحلِة التعليِم الأ�شا�ش��يِّ
الم�ش��اَر الذي يرغُب في درا�شتِه بما يتنا�شُب مَع ا�ش��تعداداتِه وميولِه ورغباتِه، ويتوَقُف على 
، حيُث ينتقُل اإلى مرحلِة التعليِم الثانويِّ التي تتكوُن من �شنتيِن درا�شيتيِن،  معدلِه التح�ش��يليِّ
وتق�ش��ُم اإلى اأربعِة ف�شوٍل درا�ش��يٍَّة، تتبُع فيها م�شاريِن، لكلِّ م�شاٍر فروعُه المختلفُة، كما هَو 

مو�شٌح في ال�شكِل التف�شيليِّ الآتي:
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اأنواُع التعليِم الثانويِّ وفروُعُه

ال�شامُل المهنيُّال�شامُل الأكاديميُّ

امتحاُن �شهادِة الدرا�شِة الثانويَِّة

الجامعاُت، وكلياُت المجتمِع

�شوُق العمِل المحليِّ والخارجيِّ

برنامُج التلمذِة المهنيِة

، والأدبيُّ ، والفندقيُّ العلميُّ ، والزراعيُّ ال�شناعيُّ
، والقت�شاُد المنزليُّ     موؤ�ش�شُة التدريِب المهنيِّوال�شياحيُّ

ال�شكُل )8-8(: مخطٌط يبيُن اأنواَع التعليِم الثانويِّ وفروَعه.

م�شاراُت التعليِم الثانوي  -  3
امُل اإلى م�شاريِن:ٍ  يق�شُم التعليُم الثانويُّ ال�شَّ

ُل فيه  : ي�ش��مُل الفرعيِن العلميَّ والأدبيَّ للذكوِر والإناِث، وَيح�شَ الم�شاُر ال�شامُل الأكاديميُّ  - اأ 
ُلُه  الطالُب على �ش��هادِة الدرا�شِة الثانويَِّة العامِة بعَد اجتياِز امتحاِن الثانويَِّة العامِة، الذي يوؤهِّ

لاللتحاِق بموؤ�ش�شاِت التعليِم العالي )الجامعاِت، اأْو كلياِت المجتمِع(.
: ي�شمُل الفروَع الآتيَة: الم�شاُر ال�شامُل المهنيُّ  - ب 

: ي�شمُل ع�شرَة تخ�ش�شاٍت هَي: الكهرباُء، والتكييُف والتبريُد،  1  . الفرُع ال�شناعيُّ
والنج��ارُة والديكوُر، والت�ش��الُت والإلكترونياُت، وكهرب��اُء المركباِت، 
والتدفئُة والأدواُت ال�ش��حيُة، واللحاُم وت�ش��كيُل المعادِن، و�شيانُة الأجهزِة 
المكتبيِة، وميكاني��ُك الإنتاِج، وميكانيُك المركباِت للذكوِر، ولالإناِث فقط 

ي الت�شالِت واللكترونياِت،  و�شيانِة الأجهزِة المكتبيِة. في تخ�ش�شِ
: للذكوِر والإناِث. الفرُع الزراعيُّ  .2

: للذكوِر والإناِث. الفندقيُّ وال�شياحيُّ  .3
: لالإناِث. 4  . القت�شاُد المنزليُّ
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��ُل الطالُب على �ش��هادِة الدرا�ش��ِة الثانويَِّة العامِة التي  وفي هذا الم�ش��اِر َيْح�شَ
ُلُه لدخوِل الجامعاِت وكلياِت المجتمِع، ، وكذا دخوِل �شوِق العمِل. توؤهِّ

قضيٌة للمناقشِة

فر�ُس العمِل قليلٌة لخريجي الفروِع الأكاديميَِّة، مما قد ي�شطرهم لاللتحاِق بالتدريِب 
المهنيِّ من جديٍد لإيجاِد فر�ِس عمٍل، ناق�ْس هذِه العبارَة معبًرا عن راأيَك فيها ومدعًما ذلَك 

باأدلٍة مَن الواقِع.

معلومٌة

ح�شَب وثيقِة اأ�ش�ِس النجاِح والإكماِل والر�شوِب في مرحلتي التعليِم الأ�شا�شيِّ والتعليِم الثانويِّ   -
ال�شامِل والأكاديميِّ والمهنيِّ في وزارِة التربيِة والتعليِم الأردنيَِّة، يعدُّ ال�شُف العا�شُر الأ�شا�شيُّ 
، َويوّزُع الطلبُة على م�شاري التعليِم الثانويِّ ال�شامِل الأكاديميِّ  نهايَة مرحلِة التعليِم الأ�شا�شيِّ
وُيح�شُب  والعا�شِر،  والتا�شِع،  الثامِن،  ال�شفوِف  في  نتائجهم  �شوِء  في  وفروعهما  والمهنيِّ 

المعدُل المعتمُد للطالِب من اأجِل التوزيِع على م�شاري التعليِم وفروعهما كالآتي:
المعدُل المعتمُد = )30% من معدِل عالماِت الطالِب في ال�شفِّ الثامِن( + )30% من معدِل 
عالماِت الطالِب في ال�شفِّ التا�شِع( + )40% من معدِل عالماِت الطالِب في ال�شفِّ العا�شِر(.
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النشاط )8-2(: مؤسسُة التدريِب المهنيِّ

، اكتْب تقريًرا تو�شُح فيِه  بالرجوِع اإلى الموقِع الإلكترونيِّ الخا�سِّ بموؤ�ش�شِة التدريِب المهنيِّ
المهَن التي يجري التدريُب عليها، ودوَر الموؤ�ش�شِة في رفِد ال�شوِق بالأيدي العاملِة الماهرِة 

والمدربِة، وم�شاركتها في التنميِة، واعر�شُه اأماَم زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

تعبئُة نموذِج اختياِر فرِع التعليِم الثانويِّ لطلبِة ال�شفِّ العا�شِرالتمرين: )2-8(

النتاُج التعلميُّ
يعّبُئ نموذَج اختياِر فرِع التعليِم الثانويِّ لطلبِة ال�شفِّ العا�شِر.  �

ريُة المعلوماُت النظَّ
ُيعطى الطالُب في الف�شِل الدرا�شيِّ الثاني مَن ال�شفِّ العا�شِر نموذَج اختياِر نوِع التعليِم، الذي 
، لذلَك ُتعدُّ طريقُة تعبئِة النموذج  يتنا�شُب مَع ميولِه وقدراتِه ورغباتِه ويتوافُق مَع معدلِه التراكميِّ
مهمًة في تفريِغ المعلوماِت من قبِل الطالِب وبم�شاعدِة وليِّ اأمرِه ومربي ال�شفِّ والمر�شِد التربوي 

في المدر�شِة، بعَد اإحاطتِه بالإر�شاداِت الالزمِة المرفقِة في النموذِج.
زمُة: الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الالاّ

، وقرطا�شيٌَّة، وجهاُز عر�ٍس )داتا�شو(. نموذُج اختياِر التعليِم الثانويِّ
خطواُت تنفيِذ التمريِن

ال�شوُر التو�شيحيَُّةخُطواُت العمِلالرقُم

ِز الغرفَة ال�شفيََّة اأو غرفَة 1 جهِّ
الحا�شوِب لعر�ِس مادٍة على 
برمجيَِّة العرو�ِس التقديميَِّة 
لتو�ش��يِح ما يتعلُق بالتعليِم 
م�ش��اراٍت  م��ن  الثان��ويِّ 
وفروٍع وتخ�ش�شاِت بع�ِس 
الف��روِع المهنيَّ��ِة، كما في 

ال�شكِل )9-8(.
ال�ّشكُل )9-8(
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اأر�ش��ِد الطلب��َة اإل��ى اأهمي��ِة 2
اتخاِذ القراِر المنا�شِب )كما 
تعلمَت في الدر�ِس ال�شابِق(.

اكتِب ا�ش��َم مديريَِّة التربيِة 3
والتعلي��ِم التاب��ِع له��ا، ثمَّ 
اكت��ِب ا�ش��مَك ورقم��َك 

، ومدر�شتَك. الوطنيَّ

اق�����راأَ ال���ن���م���وذَج ج��ي��ًدا 4
لأنها  الإر�شاداِت؛  خا�شًة 
�شت�شاعُدك في اتخاِذ القراِر، 

انظِر ال�شكَل )10-8(.

حدْد ميولَك تنازليًّا م�شبًقا 5
)م�شودة(  ورقٍة  على 
الفرِع  باختياِر  خا�شٍة، 

الذي ترغُب فيِه.

تنازليًّا 6 اختيارات��َك  ِل  �ش��جِّ
مبت��دًئا بالخي���اِر ال������ذي 
ترغُب فيِه، ح�شَب معدلَك 
التراكميِّ لل�شفوِف الثامِن، 

والتا�شِع، والعا�شِر.

ال�ّشكُل )10-8(
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7

8

وقِّع في المكاِن المخ�ش�ِس 
ل��َك، ويتعيُن اأن يوقَِّع وليُّ 
اأمرَك ومديُر المدر�شِة قبَل 
ت�ش��ليِم النم��وذِج لمرب��ي 

 . ال�شفِّ

تاأك��ْد م��ن تعبئ��ِة البيانات 
جميعه��ا عل��ى النم��وذِج 

كاماًل.

تمريٌن عمليٌّ
عبئ نموذَج اختياِر فرِع التعليِم الثانويِّ لطلبِة ال�شفِّ العا�شِر، كما تعلمَت في التمريِن ال�شابِق،  •	

باإ�شراِف معلمَك.

التعليُم الجامعيُّثانيًا

خا�شًة  واأهميًة  مكانًة  الها�شميَِّة  الأردنيَِّة  المملكِة  في  العلمي  والبحُث  العالي  التعليُم  يحتلُّ 
في دوِل العالِم جميعها في ما يتعلُق بتوفيِر بيئٍة تعليميٍَّة متميزٍة ومناف�شٍة؛ لإيجاِد جيٍل قادٍر على 
التخ�ش�شاِت،  وا�شتحداِث  الجامعاِت،  اإن�شاِء  طريِق  عن  والم�شتقبِل  الواقِع  تحدياِت  مواجهِة 

وتطويِر القوى الب�شريَِّة الموؤهلِة والمدربِة على الرغِم من �شحِّ الموارِد الماليَِّة.

اأ�ش�ُص اللتحاِق بالتعليِم الجامعيِّ  -  1
َر التخ�ش���َس، الذي �ش��يختارُه في المرحلِة الثانوي��ِة اإلى اّطالٍع  يحت��اُج الطالُب قبَل اأن يقرِّ
َن له  م�ش��بٍق، ومعرفٍة بالتخ�ش�ش��اِت المتوافرِة والمطلوبِة ل�ش��وِق العمِل التي يمكُن اأن توؤمِّ

العمَل والوظيفَة المنا�شبَة، اإ�شافًة اإلى ا�شتعداداتِه وميولِه واتجاهاته وقدراتِه في التخ�ش�ِس.
ِة جميعهم وبمختلِف  اأما فر�ُس اللتحاِق بالدرا�شِة الجامعيَِّة؛ فهَي مفتوحٌة اأماَم خريجي الثانويَِّة العامَّ

ِة، وفًقا لالأ�ش�ِس الآتيِة: م�شاراتها كلٌّ ح�شَب الفرِع، الذي اجتازُه بنجاٍح في الثانويِّة العامَّ
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ِة للفروِع الأكاديميَِّة  (: ُي�ش��مُح لطلبِة الدرا�شِة الثانويَِّة العامَّ طلبُة الم�شاِر )ال�شامِل الأكاديميِّ  - اأ 
ال�شاملة العلمي والأدبي الناجحيَن التقّدُم للقبوِل في الجامعاِت في التخ�ش�شاِت الخا�شِة 

جميعها لكِل فرٍع منهما على النحِو الآتي كما هَو مو�شٌح في الجدوِل )1-8(.

الفرع الأدبي الفرع العلمي

تخ�ش�شاُت العلوِم الإن�ش��انيَِّة والجتماعيَِّة كافًة، وال�شريعِة، 
ونظِم المعلوماِت الإداريَِّة، والآداِب، واللغاِت، وال�ش��حافِة 
والإعالِم، والعلوِم الإداريَِّة والقت�ش��اديَِّة، والعلوِم التربويَِّة، 

والحقوِق، والتربيِة الريا�شيَِّة، والفنوِن الجميلِة.

كافُة التخ�ش�شاِت المتاحِة في الجامعاِت.

ِة  الجدوُل )8-1(: التخ�ش�ش��اُت التي ُي�شمح لطلبِة الفروِع الأكاديميِة التقدُم لها بعَد النجاِح في امتحاِن درا�شِة الثانويَِّة العامَّ
ِد في مجل�ِس التعليِم العالي. ح�شَب َوْحَدِة تن�شيِق القبوِل الموحَّ

ِة الناجحيَن في الفروِع  طلبُة الم�شاِر ال�شامِل المهني )1(: ُي�شمُح لطلبِة الدرا�شِة الثانويَِّة العامَّ  - ب 
، �ش��ريطَة  المهنيَِّة التقدُم للقبوِل في الجامعاِت في تخ�ش�ش��اٍت محددٍة لكِل فرٍع مهنيٍّ
درا�شِة مواّد العلوِم الأ�شا�شيِة البحتِة كما يدر�شها طلبُة الم�شاِر الأكاديميِّ والنجاِح فيها.

تذكر
ِد لاللتحاِق بالجامعاِت بدقٍة، وبم�شاعدِة من لُه معرفٌة بذلَك  �شرورُة تعبئِة طلِب القبوِل الموحَّ

اإذا ا�شتدعى الأمُر، وذلَك ح�شَب المعدِل المتاِح لكلِّ تخ�ش�ٍس.

حاجاُت �شوِق العمِل وفر�ُص التعليِمثالثًا

يعدُّ التعليُم عمليًة اإنتاجيًَّة ولي�س عمليًَّة خدميًَّة فقط، وي�شّكُل مَع العمِل عن�شريِن متالزميِن، ول 
ُبدَّ مَن التوفيِق بينهما لتحقيِق المواءمِة بيَن التخ�ش�شاِت التي تقدمها موؤ�ش�شاُت التعليِم واحتياجاِت 
�شوِق العمِل الم�شتقبليَِّة، فلي�َس المطلوُب تكدي�َس ال�شهاداِت العلميَِّة بال فائدٍة اأو نفٍع، بل توظيُف 

ال�شهاداِت للعمِل والتنميِة ال�شاملِة.

ُة وسوُق العمِل النشاط )8-3(: التخصصاُت العلميَّ

اأفراِد  مَع  وبالتعاوِن  العمِل،  ووزارِة  المدنّيِة،  الخدمِة  لديواِن  الإلكترونيِّ  الموقِع  اإلى  بالرجوِع 
. مجموعتَك، اكتب تقريًرا عِن التخ�ش�شاِت المتوافرِة والتخ�ش�شاِت الراكدِة في �شوِق العمِل المحليِّ
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التمرين: )3-8(
التعرُف على اآليِة تعبئِة نموذِج طلِب اللتحاِق بالجامعاِت عن طريِق موقِع 
حِد عبَر ال�شبكِة العنكبوتيَِّة. مجل�ِص التعليِم العالي/ َوْحَدِة تن�شيِق القبوِل المواّ

النتاُج التعلميُّ
اآليَة تعبئِة نموذِج طلِب اللتحاِق بالجامعاِت عن طريِق موقِع مجل�ِس التعليِم العالي/  يتعرُف   �

َوْحَدِة تن�شيِق القبوِل الموّحِد عبَر ال�شبكِة العنكبوتيَِّة.
ريُة المعلوماُت النظَّ

يحدُد مجل�ُس التعليُم العالي قبَل بدايِة كلِّ عاٍم درا�شيٍّ اأعداَد الطلبِة الذين يمكُن قبولهم في كلِّ 
تخ�ش�ٍس من تخ�ش�شاِت الجامعاِت الر�شميَِّة في ذلَك العاِم بناًء على تن�شيِب الجامعاِت؛ لذا مَن 
ال�شروريِّ معرفُة اآليِة الدخوِل اإلى موقِع القبوِل الموّحِد والتعرُف على التخ�ش�شاِت المتاحِة في 

الجامعاِت، وكيفيَِّة تعبئِة المعلوماِت لت�شجيِل التخ�ش�ِس المراِد درا�شَتُه.
زمُة: الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الالاّ

مختبُر حا�شوٍب مو�شوٍل بال�شبكِة العنكبوتيَِّة )الإنترنت(.
خطواُت تنفيِذ التمريِن

ال�شوُر التو�شيحيَُّةخُطواُت العمِلالرقُم

1

2

جّه��ْز مختب��َر الحا�ش��وِب وتاأك��ْد اأنَّ 
اأجهزَتُه مت�شلٌة ب�شبكِة الإنترنت.

افتْح على موقِع َوْحَدِة تن�ش��يِق القبوِل 
الموّحِد، حيُث �ش��تظهُر ال�شا�شُة، كما 

في ال�شكل )11-8(.

ال�ّشكُل )11-8(
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3

4

افت��ح على ناف��ذِة اأ�ش���ِس القب��وِل في 
الجامع��اِت الأردنيَّ��ِة وتع��رْف عل��ى 

الأ�ش�ِس المتاحِة جميعها.

افتْح نافذَة التخ�ش�ش��اِت مَن ال�شا�ش��ِة 
نف�شها، �ش��تظهُر لَك �شا�ش��ُة البياناِت 
التف�شيليَِّة للتخ�ش�شاِت في الجامعاِت 

ال�ّشكُل )8-12(الأردنيَِّة، كما في ال�شكِل )12-8(.

5

6

افت��ْح نافذَة الح��دوِد الدنيا للمعدلِت 
التناف�ش��يَِّة في الجامعاِت لتعّرفها، كما 

في ال�شكِل )13-8(.

ت�ش��فْح في النوافِذ المخ�ش�شِة لتقديمِ 
طلباِت التقديِم في الجامعاِت، وتعّرْف 
المع��دلِت في  واأدنى  التخ�ش�ش��اِت 
معظ��ِم الجامع��اِت، كما في ال�ش��كِل 

.)14-8(

ال�ّشكُل )13-8(

ال�ّشكُل )14-8(
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ال�شا�ش��ِة �ش��تجْد 7 افتْح يميَن 
لكتاب��ِة  يدويًّ��ا  نموذًج��ا 
يتعيُن   )م�شودة(،  الخياراِت 
الخي��اراِت  تعبئ��ُة  علي��َك 
المنا�ش��بِة ِلمعّدِلَك، كما في 

ال�شكل )15-8(.

ك�شٌف اأوليٌّ لخياراِت الطالِب في طلِب اللتحاِق
)م�شودة(

معلوماٌت اإ�شافيٌة ت�شاعُد الطالَب 
في تو�شيحِ الروؤيِة اأمامُه عنَد تحديِد 

خياراتهِ
ترتيُب 

الخياراِت
المعدلُ التخ�ش�ُصالجامعُة

التناف�شيُّ 
للعاِم 

الما�شي

الر�شوُم  
بالديناِر 
لل�شاعِة 
المعتمدِة

الموقُع 
الجغرافيُّ 
للجامعِة / 
التخ�ش�ُص

ال�ّشكُل )15-8(

تمريٌن عمليٌّ

عن طريِق مهاراِت الت�شاِل والتوا�شِل تدّرْب على اآليِة تعبئِة نموذِج طلِب اللتحاِق بالجامعاِت  •	
عن طريِق موقِع مجل�ِس التعليم العالي / وحدِة تن�شيِق القبوِل الموّحِد عبَر ال�شبكِة العنكبوتّيِة، 

كما تعلمَت في التمريِن ال�شابِق، باإ�شراِف معلمَك.
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اأ�شئلُة الف�شِل

؟ ما المق�شوُد بالتعليِم الثانويِّ  1
؟ ما خ�شائ�ُس التعليِم الثانويِّ  2

، والفروَع والتخ�ش�شاِت التابعَة للم�شاِر  اذكِر الفروَع التابعَة للم�شاِر ال�شامِل الأكاديميِّ  3
. ال�شامِل المهنيِّ

، وم�شاِر  ما هَي اأ�ش�ُس اللتحاِق بالتعليِم الجامعيِّ لطلبِة م�شاِر التعليِم ال�شامِل الأكاديميِّ  4
؟ التعليِم ال�شامِل المهنيِّ

اذكر خم�ًشا مَن التخ�ش�شاِت المتاِح درا�شتها في الجامعاِت للطلبِة الناجحيِن في امتحاِن   5
ِة للفرعيِن: العلمي، والأدبي. �شهادِة الدرا�شِة الثانويَِّة العامَّ
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التقويُم الذاتيُّ

�شْع اإ�شارَة )√( في المكاِن المنا�شِب في الجدوِل.

يمكنني بَعد درا�شِة هذا الف�شِل اأْن:

ُر الأداِءالرقُم موؤ�شاّ
ب�شكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

َح مفهوَم التعليِم الثانوي.1 اأو�شّ
اأبّيَن خ�شائ�َس التعليَم الثانوي.2
اأذك��َر اأن��واَع التعليِم الثان��وي والجامع��ي ذاَت العالقِة 3

بالمهِن المختلفِة.
اأحدَد م�شاراِت التعليِم الثانوي وفروَعهما.4
اأُعّب��َئ نموذَج اختياِر فرِع التعليِم الثانوي لطلبِة ال�ش��فِّ 5

العا�شِر ب�شكٍل �شحيٍح.
اأ�ش��تخدَم و�ش��ائَل التكنولوجيا ف��ي جم��ِع المعلوماِت 6

المتعلقِة باأنواِع التعليِم والمهِن.
اأو�شَح اأ�ش�َس اللتحاِق بالتعليِم الجامعي.7
اأتدرَب على اآليِة تعبئِة نموذِج طلِب اللتحاِق بالجامعاِت 8

عن طريِق موق��ِع مجل�ِس التعليِم العالي / َوْحَدِة تن�ش��يِق 
القبوِل الموّحِد عبَر ال�شبكِة العنكبوتيَِّة.

9. اأقّدَر اأهميَة التعليِم والعمِل المهنيِّ
10. اأتبّنى اتجاهاٍت اإيجابيًة نحَو المهِن والعمِل اليدويِّ
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اأيِّ �شخ�ٍص مرحلًة انتقاليًَّة نحَو تكويِن الذاِت  تعدُّ مرحلُة البحِث عن فر�شِة عمٍل في حياِة 
والعتماِد على النف�ِص وتحّمِل الأعباِء، وكثيٌر مَن الأ�شخا�ِص يجدوَن �شعوبًة في الح�شوِل على 
فر�شِة عمٍل لي�َص من جانِب امتالِك الموؤهالِت العلميَِّة والعمليَِّة والمقدراِت والمهاراِت؛ بل من 
حيُث كيفيُة البحِث عن فر�شِة عمٍل والطريقُة المنا�شبُة للو�شوِل اإليها، لذلَك اأ�شبَح البحُث عن 
للح�شوِل على  الطرائِق  اأف�شِل  واأ�شبَح مهًما معرفُة  اإلى مهارٍة،  يحتاُج  تناف�شيًّا  اأمًرا  فر�شِة عمٍل 

فر�شِة عمٍل منا�شبٍة.
و�شتتعرُف في هذا الف�شِل مفهوَم ال�شيرِة الذاتّيِة، واأهميتها، وعنا�شرها، وكيفيَة تقديِم نف�شَك 

من خالِل مهاراتَك وخبراتَك ل�شوِق العمِل؛ كي تح�شَل على فر�شِة العمِل التي تنا�شبَك.
يتوقُع منك بعَد در��صِة هذ� �لف�صِل �أْن:

تتعرَف مفهوَم ال�شيرِة الذاتيَِّة.  �
تذكَر عنا�شَر ال�شيرِة الذاتيَِّة.  �

تكتَب �شيرًة ذاتيًَّة عن نف�شَك.  �
تمالأَ نموذًجا لطلِب توظيٍف ورقيًّا واإلكترونيًّا.  �

تتعرَف مفهوَم المقابلِة ال�شخ�شّيِة.  �
تتقَن مهاراِت اجتياِز المقابلِة ال�شخ�شيَِّة.  �

تعَي اأهميَة مهاراِت الت�شاِل مَع الآخريَن.  �
تعَي اأهميَة العمِل في تح�شيِن الدخِل.  �

البحُث عن فرصِة عمٍلالفصُل الثالُث
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تعتمُد عمليُة تقديِم نف�شَك للعمِل على معرفتَك بنف�شَك وذلَك بتحديِد رغباتَك ومقدراتك 
والمهاراِت التي تمتلكها، ويقوُد ذلَك اإلى ثقتَك بنف�شَك مَع مقدرتَك على الت�شاِل والتوا�شِل مَع 
الآخريَن، وانتقاِء العباراِت المنا�شبِة اأثناَء التحدِث عن نف�شَك وطلبَك لفر�شِة العمِل، �شواٌء اأكاَن 

بتعبئِة �شيرتَك الذاتيَِّة، اأو المقابلِة ال�شخ�شيَِّة.

�ل�صيرُة �لذ�تيَُّة  - 1
ُيعدُّ امتالُك اأيِّ خريٍج اأو باحٍث عن فر�شِة عمٍل �شيرًة ذاتيًَّة جزًءا هاًما في عمليِة التخطيِط 
ومهاراتِه  موؤهالتِه  لعر�ِص  الأف�شِل  التن�شيِق  تحديِد  على  ت�شاعدُه  ، حيُث  المهنيِّ لم�شتقبلِه 

وخبراتِه وتنظيمها.
معلومٌة

�ل�صيرُة �لذ�تيَُّة ماأخوذٌة عِن الم�شطلِح اليونانيِّ )Curriculum Vitae( الذي يعني ق�شَة حياٍة،   -
واخت�شارها ).C.V( وهَي نبذٌة عِن اأبرِز المعلوماِت عِن ال�شخ�ِص المتقدِم لفر�شِة العمِل.

المعلوماِت  بع�َص  ي�شتعر�ُص  موجٌز  �شخ�شيٌّ  تقريٌر  اأو  بياٌن  هَي  �لذ�تيَِّة:  �ل�صيرِة  مفهوُم  �أ   - 
فر�شِة  على  الح�شوِل  في  يرغُب  �شخ�ٍص  وخبراِت  ومهاراِت  وموؤهالِت  ال�شخ�شيَِّة 

عمٍل؛ لتزويِد اأ�شحاِب العمِل بالمعلوماِت الكافيِة عن المتقدِم للعمِل.
�أهميُة �ل�صيرِة �لذ�تيَِّة: تبرُز اأهميَة ال�شيرِة الذاتيَِّة في اأنها: ب- 

العمِل بطريقٍة منطقيٍَّة  ل�شاحِب  ببياِن �شورٍة وا�شحٍة عنَك  نف�شَك،  تعريٌف عن   .1
ومهاراتَك  تعليمَك  وم�شتوى  وموؤهالتَك  ال�شخ�شيََّة  الجوانَب  ت�شمُل  مخت�شرٍة 

وهواياتَك وخبراتَك.
الح�شوِل  في  �شاحَبها  الذاتيَُّة  ال�شيرُة  ت�شاعُد  حيُث  ال�شخ�شيَِّة،  للمقابلِة  خطوٌة   .2

على دعوٍة لمقابلِة �شاحِب العمِل اأو م�شوؤوِل التوظيِف في الموؤ�ش�شِة.
، تعر�ُص مهاراتَك  اأداٌة ت�شويقيٌَّة، حيُث تعدُّ ال�شيرُة الذاتيَُّة بمثابِة اإعالٍن ت�شويقيٍّ  .3

طر�ئُق �لح�صوِل على فر�صِة عمٍل�أول
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واإنجازاتَك ب�شورٍة واقعيٍَّة تجذُب انتباَه المعني بالتوظيِف.
عنا�صُر �ل�صيرِة �لذ�تيَِّة: ت�شتمُل ال�شيرُة الذاتيَُّة عدَة عنا�شَر، اأهمها: جـ- 

المعلوماُت ال�شخ�شيَُّة: فيها ُيكتُب ال�شُم الكامُل ح�شَب بطاقِة الهويِة ال�شخ�شيَِّة،   .1
وتاريُخ الولدِة ومكانها والجن�شيُة والحالُة الجتماعيَُّة والعنواُن، واأرقاُم الت�شاِل، 

. والبريُد الإلكترونيُّ
ال�شخ�ُص  عليها  ح�شَل  التي  العلميََّة  ال�شهاداِت  ُن  ُيدوِّ فيها  العلميَُّة:  الموؤهالُت   .2

مرتبًة ابتداًء بالأحدِث زمنًيا واأماكِن الح�شوِل عليها.
الدوراُت التدريبيَُّة: ُيدوُن فيها الدوراِت التدريبيََّة التي ح�شَل عليها ال�شخ�ُص مَع   .3
ذكِر مو�شوِع الدورِة ومدتها وتاريِخ ومكاِن انعقادها، مرتبًة ابتداًء مَن الأحدِث.
الموؤ�ش�شاِت  في  العمِل  لخبراِت  الوظيفيَّ  التدرَج  فيها  يدوُن  العمليَُّة:  الخبراُت   .4
 ، الوظيفيِّ والو�شِف  الم�شّمى  تو�شيِح  مَع  �شابًقا  فيها  يعمُل  ال�شخ�ُص  كاَن  التي 

والمدِة التي ق�شاها في اإ�شغالها، مرتبًة ابتداًء مَن الأحدِث.
مهاراِت  مثَل  ال�شخ�ُص،  يجيدها  التي  المهاراِت  باخت�شاٍر  ُح  يو�شِّ المهاراُت:   .5
والعلميِة،  العملّيِة  الخبراِت  مَن  المكت�شبِة  والمهاراِت  الحا�شوِب،  ا�شتخداِم 
جيٌد،  ممتاٌز،  كالآتي:  الإتقاِن  درجِة  ح�شَب  مرتبًة  وتدّوُن  اللغويِة  والمهاراِت 

�شعيٌف.
مثَل:  يمار�شها  التي  والهواياِت  الن�شاطاِت  فيها  يدوُن  والهواياُت:  الن�شاطاُت   .6

الأعماِل التطوعيَِّة، والفوِز ببع�ِص الجوائِز و�شهاداِت التقديِر.
ل�شوِق  المتقدُم  تعامَل معهم  الذين  الأ�شخا�ِص  اأ�شماُء عدٍد مَن  ُتدرُج  فوَن:  المعرِّ  .7
اأو العمِل وعناوينهم واأرقاِم هواتفهم؛ ليتمكَن �شاحُب العمِل  العمِل في التعليِم 

من ال�شوؤاِل عنُه عنَد اللزوِم.
ال�شيرِة  ُم  التي يطلبها مقدِّ الوظيفِة  ا�شَم  الخانِة  يدّوُن في هذِه  المطلوبُة:  الوظيفُة   .8

الذاتيَِّة.
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تذكر

ورقَم  الإلكترونيَّ  البريَد  خا�شًة  الذاتيَِّة،  ال�شيرِة  في  جًدا  مهمٌة  ال�شخ�شيَُّة  المعلوماُت   �
حَت للمقابلِة ال�شخ�شيَِّة. الهاتِف، وذلَك للتوا�شِل معَك في حاِل ُر�شِّ

من المهِم تحديُث ال�شيرِة الذاتيَِّة با�شتمراٍر.  �
ُل اإح�شاُر الأوراِق والوثائِق المتعلقِة بالخبراِت والدوراِت عنَد اإجراِء المقابلِة؛ لأنُه  ُيف�شّ  �

قد ُيطلُب مَن المتقدِم لفر�شِة العمِل اإبرازها.
معظُم الطلباِت ُتقدُم ورقيًّا اأو اإلكترونيًّا.  �

تعبئُة نموذِج �ل�صيرِة �لذ�تيَِّة.�لتمرين: )4-8(

�لنتاُج �لتعلميُّ
يعبُئ نموذَج ال�شيرِة الذاتيَِّة بطريقٍة �شحيحٍة.  �

�لمعلوماُت �لنظريَُّة
اإن لدى �شاحِب العمِل متطلباٍت ومعاييَر اأداٍء خا�شًة بفر�شِة العمِل، وت�شاعُد ال�شيرُة الذاتيَُّة في 
اإظهاِر الموؤهالِت والمهاراِت والمقدراِت والخبراِت ل�شاحِب العمِل، مما ي�شهُم في الح�شوِل 

على دعوٍة لمقابلتِه من اأجِل التوظيِف.
�لمو�دُّ و�لأدو�ُت و�لتجهيز�ُت �لالزمُة

قلٌم، ودفتٌر، ونموذُج �شيرٍة ذاتيٍَّة.
خطو�ُت تنفيِذ �لتمريِن

�ل�صوُر �لتو�صيحيَُّةخُطو�ُت �لعمِل�لرقُم

والأدواِت 1 ال��م��وادَّ  ج��ّه��ِز 
بتعبئِة  ال��ب��دِء  قبَل  ال��الزم��َة 

ال�شيرِة الذاتيَِّة.
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2

3

عبىِء الجزَء الخا�صَّ بالمعلوماِت 
ال�����ش��خ�����ش��يَّ��ِة ف���ي ال��م��ك��اِن 
ال�شكِل  في  كما  المخ�ش�ِص، 

.)16-8(

بدقٍة  العلميََّة  الموؤهالِت  دّوِن 
الأحدِث  مَن  بدًءا  وبت�شل�شٍل 
كما   ، المخ�ش�صِّ المكاِن  في 

في ال�شكِل )17-8(.

�لمعلوماُت �ل�صخ�صيُّة

ال�شورُة ال�شخ�شيَُّة
ال�شُم

الجن�شيُة
العنواُن:

........../...../...../مكاُن وتاريِخ الميالِد:
الحالُة الجتماعيُة

رقُم الهاتِف
البريُد الإلكتروني

العنواُن البريدي

ال�شكُل )16-8(

�لموؤهالُت �لعلميَُّة

الدرجُة 
العلميَُّة

الجامعُة/التخ�ش�ُص
البلُد

�شنُةالتقديُر
التخرِج

ال�شكُل )17-8(
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4

5

6

مبتدًئا  العمليََّة  الخبراِت  اكتِب 
الم�شّمى  بذكِر  الأحدِث،  مَن 
والمدِة  و�شفِه  ثمَّ  الوظيفي، 
كما  فيها،  عملَت  التي  الزمنيَِّة 

في ال�شكِل )18-8(.

الت��ي  التدريبيَّ��َة  ال��دوراِت  ِن  دوِّ
الم��كاِن  ف��ي  عليه��ا،  ح�ش��لَت 
المخ�ش���ِص من نم��وذِج ال�ش��يرِة 
الذاتيِِّة، كما في ال�شكِل )19-8(.

اكتِب المهاراِت واللغاِت التي 
مكانها  في  باخت�شاٍر  تتقنها 
ال�شكِل  في  كما  المخ�ش�ِص، 

.)20-8(

�لخبر�ُت �لعمليَُّة

الفترُة الزمنيُةالو�شُف الوظيفيالم�شّمى الوظيفي

ال�شكُل )18-8(
�لدور�ُت �لتدريبيَُّة

مكاُن وتاريُخ انعقادهامدُة الدورِةا�شُم الدورِة/ مو�شوعها

ال�شكُل )19-8(

�لمهار�ُت

المهاراُت
درجُة �لإتقاِن

�شعيٌفجيٌدممتاٌز
المهاراُت
الحا�شوبيَُّة

المهاراُت اللغويَُّة

اللغُة العربيُة

المحادثُةالكتابُةالقراءُة
�شعيٌفجيٌدممتاٌز�شعيٌفجيٌدممتاٌز�شعيٌفجيٌدممتاٌز

اللغُة
الإنجليزيَُّة

لغاٌت اأخرى
)اذكرها(

ال�شكُل )20-8(
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7

8

9

الن�شاطاِت  اأهمَّ  باخت�شاٍر  اكتْب 
قمَت  التي  التطوعيَِّة  والأعماِل 
ُتمار�شها،  التي  والهواياِت  بها، 

كما في ال�شكِل )21-8(.

اأدرج اأ�شماَء بع�ِص المعرفيَن في 
الذين  العمِل  اأو  التعليِم  مجاِل 
المكاِن  في  معهم،   تعاملَت 
ال�شكِل  في  كما   ، المخ�ش�صِّ

.)22-8(

في  المطلوبَة  الوظيفَة  اكتِب 
في  كما  المخ�ش�شِة،  الخانِة 

ال�شكل )23-8(.

�لن�صاطاُت و�لأعماُل �لتطوعيَُّة:

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

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

�لهو�ياُت:

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

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

ال�شكُل )21-8(

�لمعرفوَن:

1-ال�شُم:.........الوظيفُة:.........رقُم الهاتِف:.........البريُد الإلكتروني: ..........

1-ال�شُم:.........الوظيفُة:.........رقُم الهاتِف:.........البريُد الإلكتروني: ..........

ال�شكُل )22-8(

�لوظيفُة �لمطلوبُة:

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

ال�شكُل )23-8(

تمريٌن عمليٌّ

قم بتعبئِة �شيرتَك الذاتيَِّة ح�شَب النموذِج في ال�شكِل )8-24(، كما تعلمَت في التمريِن ال�شابِق  	•
باإ�شراِف معلمَك.
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�ل�صورُة �ل�صخ�صيَُّة�لمعلوماُت �ل�صخ�صيَُّة
ال�شُم: 
الجن�شيُة:
العنواُن

......................                                /         /               مكاُن و تاريُخ الميالِد
الحالُة الجتماعّيُة

رقُم الهاتِف
البريُد الإلكتروني
العنواُن البريدي

�لموؤهالُت �لعلميَُّة
ِالتقديُرالجامعُةالتخ�ش�ُصالدرجُة العلميَُّة �شنُة التخرِج

�لخبر�ُت �لعمليُّة
المدُة الزمنّيُةالو�شُف الوظيفيالم�شمى الوظيفي

�لدور�ُت �لتدريبيَُّة
مكاُن وتاريُخ انعقادهامدُة الدورِةا�شُم الدورِة

�لمهار�ُت
درجُة التقاِنالمهاراُت

�شعيٌفجيٌدممتاٌز
المهاراُت الحا�شوبيَُّة

المهاراُت اللغوّيُة
محادثٌةكتابٌةقراءٌة

�شعيٌفجيٌدممتاٌز�شعيٌفجيٌدممتاٌز�شعيٌفجيٌدممتاٌز
اللغُة العربّيُة

اللغُة الإنجليزيَُّة:
لغاٌت اأخرى: 

�لن�صاطاُت و�لأعماُل �لتطوعيَُّة
............................................................................................................................
............................................................................................................................

�لهو�ياُت ...................................................................................................................
............................................................................................................................

�لمعرفوَن

1- ال�شُم: .................. الوظيفُة: ..................  العنواُن: ................... البريُد الإلكتروني: ....................

2-ال�شُم: .................. الوظيفُة: ...................  العنواُن: ...................البريُد الإلكتروني:.....................

�لوظيفُة �لمطلوبُة: ...........................................................................................................

ال�شكُل )8-24(: نموذُج �شيرٍة ذاتيٍَّة.
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قضيٌة للمناقشِة

ابحث واأفراَد مجموعتَك في ال�شفِّ عن نماذَج اأخرى لل�شيرِة الذاتيَِّة باللغتيِن العربيِة 
والإنجليزيِة، مو�شًحا فيها جوانَب القوِة وال�شعِف، واعر�ْص ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالئَك 

باإ�شراِف معلمَك.

طلباُت �لتوظيِف  - 1
هَي عبارٌة عن نماذَج ت�شتخدمها الموؤ�ش�شُة لتعبئتها من قبِل المتقدميَن لفر�ِص العمِل لديها، وت�شمُل 
المعاييَر والموا�شفاِت والمعلوماِت التي ترغُب الموؤ�ش�شُة في توافرها في الموظِف الذي �شيعمُل 
لديها؛ ل�شتقطاِب اأف�شَل العنا�شِر من ذوي الكفاءاِت والموؤهالِت العلميَِّة للم�شاهمِة في تحقيِق 
اأهدافها، وُتعباأُ اإلكترونيًّا اأو ورقيًّا ح�شَب طبيعِة النموذِج لدى الموؤ�ش�شِة، انظِر ال�شكَل )25-8(.

خ�صيَُّة : �لمعلوماُت �ل�صَّ �أولاً
ال�شُم ) من اأربعِة مقاطَع(

الجن�شيُة
الجن�ُص 
العنواُن
الهاتُف

البريُد اللكتروني
الحالُة الجتماعيَُّة

مكاُن وتاريخِ الولدِة
ثانياًا: �لموؤهالُت �لعلميَُّة: مبتدئاًا باأحدِث �صهادٍة ح�صلَت عليها

ِال�شهادُة الجامعُة/الكليَُّة/المدر�شُة�شنُة التخرج

ثالثاًا: �لدور�ُت �لتدريبيَُّة 
مدُة التدريِب وتاريخُهمكاُن التدريِبمو�شوُع التدريِب

ر�بعاًا: �لخبر�ُت �لعمليَُّة: تكتُب �لخبر�ُت مَن �لأحدِث �إلى �لأقدِم
التاريُخ من - اإلىا�شُم الموؤ�ش�شِة اأو ال�شركِةالوظيفُة ومهامها 
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ا: �لمهار�ُت و�للغاُت خام�صاً
درجُة الإتقاِن:المهاراُت

�شعيٌفجيٌدممتاٌز
مهاراُت الحا�شوِب

مهاراُت لغويٌة
محادثٌةكتابٌةقراءٌة

�شعيٌفجيٌدممتاٌز�شعيٌفجيٌدممتاٌز�شعيٌفجيٌدممتاٌز
اللغُة العربيَُّة

اللغُة الإنجليزيَُّة
لغاٌت اأخرى )اذكرها(

ا: �لمو�هُب و�لهو�ياُت �صاد�صاً

.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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التوقيُع:                                                                   تاريُخ تقديِم الطلِب:           /        /

ال�شكُل )8-25(: نموذُج طلِب توظيٍف.

النشاط )8-4(: تعبئُة نموذِج توظيٍف

ل�شناعِة  �شركٍة  في  عمَل   ، غذائيٍّ ت�شنيٍع  تخ�ش�ُص  الأردنيَّة،  الجامعِة  في  تخّرَج  �شابٌّ  خالٌد 
الألباِن من تاريِخ 2009/5/1 لغايِة تاريِخ 2011/8/1، ثمَّ عمَل في م�شروٍع لزراعِة نباتاٍت 
ت�شنيِع  كيفيَِّة  على  َب  وتدرَّ  ،2014/5/13 تاريِخ  لغايِة   2011/12/1 تاريِخ  من  عطريٍة 
الع�شائِر والنكهاِت، يجيُد اللغَة الإنجليزيََّة قراءًة وكتابًة ومحادثًة، ناَل رخ�شَة قيادِة الحا�شوِب 
الدوليَِّة، ويمتلُك رخ�شَة قيادِة مركبٍة خا�شٍة، لديِه هوايُة الر�شِم على المرايا والزجاِج، وهَو 

ع�شٌو في جمعيِة خيريِة.

عن  البحِث  في  لت�شاعدُه  )8-25(؛  ال�شكِل  في  ِح  المو�شّ التوظيِف  طلِب  نموذَج  ا�شتخدم 
المذكورِة  والبياناِت  بالمعلوماِت  م�شتعيًنا  والموؤ�ش�شاِت  ال�شركاِت  في  جديدٍة  عمِل  فر�شِة 

اأعالُه.
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�لمقابلُة �ل�صخ�صيَُّة  - 3
تقديُم  وهَي  الأولى؛  الخطوَة  تجاوزَت  اأنَك  تعني  �شخ�شيٍَّة؛  مقابلٍة  لأجراِء  دعوتَك  اإنَّ 
طلِب التوظيِف؛ لذا عليَك تجهيُز نف�شَك جيًدا للح�شوِل على فر�شِة عمٍل عن طريِق هذِه 
المقابلِة؛ اإذ اإنَّ كيفيَة اإجابتَك عِن الأ�شئلِة المهمِة التي ُتطرُح عليَك هَي التي قد تحدُد اإْن 

ُل على فر�شِة العمِل. كنَت �شتح�شَ
لجاِن  اأو  التوظيِف  م�شوؤوِل  بيَن  يجري  الذي  اللقاُء  هَي  �ل�صخ�صيَِّة:  �لمقابلِة  مفهوُم  �أ   - 
التوظيِف الخا�شِة بالموؤ�ش�شِة، من جهٍة وبيَن المتقدِم للوظيفِة من جهٍة اأُخرى، وذلَك 

لتقييِم درجِة امتالكِه لمتطلباِت فر�شِة العمِل.
�أهميُة �لمقابلِة �ل�صخ�صيَِّة: تعدُّ المقابلُة ال�شخ�شيَُّة اأحَد اأهمِّ اأ�شباِب النجاِح في الح�شوِل  ب- 
فيكوُن  العمِل،  �شاحِب  انتباَه  تلفُت  الجيدُة،  الذاتيَُّة  فال�شيرُة  العمِل،  فر�شِة  على 
ال�شيرِة  التي ُكتبت في  ال�شخ�شيَِّة، للمعلوماِت المهمِة  المقابلِة  قراُر الدعوِة لح�شوِر 
والأ�شخا�ِص  الموؤ�ش�شِة،  عن  المزيِد  لمعرفِة  فر�شًة  تتيُح  ال�شخ�شيَُّة  والمقابلُة  الذاتيَِّة، 
الذين يعملوَن فيها، وفي المقابِل تتخُذ القراَر المنا�شَب ب�شاأِن هذِه الموؤ�ش�شِة اإْن كانْت 
تمثُل المكاَن، الذي ترغُب العمَل فيِه، وفي المقابلِة يتحقُق �شاحُب العمِل من درجِة 

كفاءتَك لتولي العمِل الذي �شيَوكُل اإليَك.
�لأموُر �لو�جُب مر�عاتها في �لمقابلِة �ل�صخ�صيَِّة: يوجُد العديُد من الأموِر التي ُتوؤخُذ بعيِن  جـ- 

العتباِر ا�شتعداًدا للمقابلِة ال�شخ�شيَِّة، منها:
كلما زادت معلوماتَك عن الموؤ�ش�شِة وعن الوظيفِة التي تقدمَت لها �شاعدَك ذلَك   .1

بالظهوِر في و�شِع اأف�شَل للمقابلِة ال�شخ�شيَِّة.
بع�ِص  في  عليَك  �شيحكُم  لأنه  مبالغة؛  دون  لبا�شَك  في  الالئِق  بالمظهِر  التزم   .2

الجوانِب بمظهرَك.
ادخِل الغرفَة بثقٍة، واألِق التحّيَة وعّرف عن نف�شَك.  .3

ب�شوٍت  الأ�شئلِة  واأجْب عِن  ت�شنٍع، وكن مهذًبا،  بثقٍة من دوِن  تبت�شَم  اأن  حاول   .4
وا�شٍح.
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تذكْر اأْن ت�شغَي باهتماٍم، وفّكْر قبْل اأن تجيَب عِن ال�شوؤاِل ال�شعِب.  .5
ل ت�شاأْل اأ�شئلًة مبهمًة تثيُر عالماِت ا�شتفهاٍم.  .6

اظهر مقدرتَك على اأخِذ زماِم الأموِر بالحديِث عن الوظائِف التي ت�شتطيُع القياَم   .7
ح رغبتَك في هذِه الوظيفِة. بها، وو�شّ

التزْم بالوقت المحدِد للمقابلة، فهذا يعطي انطباًعا عْن �شخ�شيتَك والتزامَك.  .8

ٍة النشاط )8-5(: إجراُء مقابلٍة شخصيَّ

واألِق عليِه  المهنيَِّة،  التَّربيِة  معلِم  مَع  بالتفاِق  اأحِد معلمي مدر�شتَك  مَع  �شخ�شيًَّة  مقابلًة  اأَجِر 
ما  واعر�ْص  ال�شخ�شّيِة،  المقابالِت  اإجراِء  في  ومقدرتَك  اإمكاناتَك  للتتعرِف  الأ�شئلِة،  بع�َص 

تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

لتحديِد  محليًّا؛  معتمدٍة  واختباراٍت  مقايي�َص  عْن  اإبحْث  الحديثِة،  التقنياِت  با�شتخداِم 
نتائُج  لتظهَر  وم�شداقيٍة؛  بمو�شوعيٍة  الختباِر  اأ�شئلِة  عْن  الإجابَة  وحاوْل  المهنيِة،  الميوِل 
اتجاهاِتَك  اإلى  التعّرِف  على  ت�شاعدَك  اأن  يمكُن  والتي  المهنيَة  ميوَلَك  النهايِة،  في  الختباِر 

وقدراِتَك، باإ�شراِف معلمَك.

)استخداُم التقنياِت الحديثِة(مهاراُت الريادِة
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�أ�صئلُة �لف�صِل

ِح المق�شوَد بما ياأتي: و�شّ  1
ال�شيرُة الذاتّيُة. اأ   - 

طلباُت التوظيِف. ب- 

المقابلُة ال�شخ�شيَُّة. ج�- 

ما اأهميُة المقابلِة ال�شخ�شّيِة في الح�شوِل على فر�شِة عمٍل؟  2
عدْد خم�ًشا مَن الأموِر الواجِب مراعاتها قبَل وفي اأثناِء اإجراِء المقابلِة ال�شخ�شيَِّة.  3
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التقويُم الذاتيُّ

�صْع �إ�صارَة )√( في �لمكاِن �لمنا�صِب في �لجدوِل.

يمكنني بَعد در��صِة هذ� �لف�صِل �أْن:

ُر �لأد�ِء�لرقُم موؤ�صِّ
ب�صكٍل

�ممتاٍز جيٍِّدجيد جداً

َح مفهوَم ال�شيرِة الذاتيَِّة.1 اأو�شّ
اأذكَر عنا�شَر ال�شيرِة الذاتيَِّة.2
اأكتَب �شيرًة ذاتيًَّة عن نف�شي.3
َح مفهوَم المقابلِة ال�شخ�شيَِّة.4 اأُو�شّ
اأُدرَك اأهميَة المقابلِة ال�شخ�شيَِّة في الح�شوِل على فر�شِة 5

عمٍل.

اأمالأَ نموذًجا لطلِب توظيٍف.6
اأقّدَر اأهميَة مهاراِت الت�شاِل مَع الآخريَن.7
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�أ�صئلُة �لَوْحَدِة

ماذا �شتفعُل اإْن لْم يكِن القراُر الذي اتخذتُه �شحيًحا اأو فّعاًل؟  1
اإذا كانت  الكهرباِء في منزلَك  فاتورِة  التي يمكُن اتخاذها لتخفي�ِص قيمِة  ما الإجراءاُت   2

مرتفعًة؟
ما العالقُة بيَن حلِّ الم�شكلِة واتخاِذ القراِر؟  3

ترغُب في درا�شِة تخ�ش�صٍّ معّيٍن، ولكْن حاجُة ال�شوِق له �شعيفٌة، كيَف توفُِّق بيَن رغبتَك   4
والوظيفِة المنتظرِة؟ ادعم اإجابتَك باأدلٍة مَن الواقِع.

ما دوُر موؤ�ش�شِة التدريِب المهني في اإعداِد الأيدي العاملِة المدربِة بما يتوافُق مَع �شوِق   5
العمِل؟

؟ كيَف ُيوّزُع الطلبُة الذين اأنهوا ال�شفَّ العا�شَر على فروِع التعليِم الثانويِّ  6
براأيَك؛ ما الإجراءاُت الواجُب اّتباعها من اأجِل تقليِل الفجوِة بيَن التخ�ش�شاِت الجامعيَِّة   7

؟ وواقِع احتياجاِت �شوِق العمِل المحليِّ والإقليميِّ والعالميِّ
ف�ّشر �شبَب ظهوِر البطالِة، وكيَف يمكُن التغلُب عليها.  8

ما اأهميُة ال�شيرِة الذاتيَِّة؟  9
ح  مَن الأخطاِء التي يرتكبها بع�ُص الباحثيِن عِن العمِل عنَد المقابلِة، الح�شوُر متاأخًرا، و�شِّ  10

كيَف يوؤثُِّر ذلَك في الح�شوِل على الوظيفِة.
عدد عنا�شَر ال�شيرِة الذاتيَِّة.  11
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