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الأ�سجاُر الحرجيُة والأ�سجاُر المثمرُة

ُة الأ�شجاِر في حياتنا?
َّ
ما اأهمي

كيَف نحافُظ على الغاباِت في بلدنا?

الَْوْحدُة الثّامنُة



حياِة  لِتي�شيِر  اأوجدها  تح�شى،  ول  تعدُّ  ل   ٍ بِنعم علينا  وتعالى  �شبحانُه  اˆُ  اأنعَم  لقد 

ون�شتفيُد  والدواَء،  الغذاَء  لنا  تنتُج  اإذ  الأ�شجاِر؛  نعمُة  العظيمِة  النِّعِم  الإن�شاِن، ومْن هذِه 

الّدوِل  ُة مَن 
َّ
الها�شمي ُة 

َّ
المملكُة الأردني اأخرى. وتعدُّ  من ظالِلها واأخ�شاِبها، ولها فوائُد 

ِة والمثمرِة، ويجدُر بنا المحافظُة عليها 
َّ
 في الأ�شجاِر الحرجي

ٌ
 فيها تنوٌع كبير

ُ
الَّتي يتوافر

دِة، فدوَن هذِه  ي عليها، وحمايتها من الأخطاِر المتعدِّ واإكثاُرها، وخدمُتها، وعدُم التَّعدِّ

 فيها ول جماَل.
َ
الأ�شجاِر ت�شبُح الأر�ُض قاحلًة جرداَء ل خير

يُتوقَُّع منَ∂ بعَد درا�سِة هذِه الَوحدِة اأْن:

ا.
ًّ
ة والأ�شجاِر المثمرِة ال�ّشائعِة محلي

َّ
َف اأنواَع الأ�شجاِر الحرجي

َّ
تتعر  

ِة على البيئِة.
َّ
 لالأ�شجاِر الحرجي

َّ
 الإيجابي

َ
 الأثر

َ
تعي  

َة والأ�شجاَر المثمرَة.
َّ
ُت�شنَِّف الأ�شجاَر الحرجي  

ِة والأ�شجاِر المثمرِة.
َّ
َة القت�شاديََّة لالأ�شجاِر الحرجي

َّ
َن الأهمي

ِّ
ُتبي  

ا.
ًّ
َة لثماِر الأ�شجاِر المزروعِة محلِّي

َّ
َر القيمَة الغذائي ُتقدِّ  

ِة والأ�شجاِر المثمرِة.
َّ
تتعرَف مواعيَد زراعِة الأ�شجاِر الحرجي  

َة والأ�شجاَر المثمرَة بطريقٍة �شحيحٍة.
َّ
تزرَع الأ�شجاَر الحرجي  

 اأخطاَر حرائِق الغاباِت على البيئِة.
َ

تعي  

ِة.
َّ
ِة الها�شمي

َّ
ِة في المملكِة الأردني

َّ
َع المحافظَة على الثَّروِة الحرجي ت�شجِّ  

ِة عنَد زراعِة الأ�شجاِر. المِة العامَّ
َّ

ِة وال�ش حَّ  متطلَّباِت ال�شِّ
َ

تراعي  
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ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ

الأ�سجاُر الحرجيَُّة

ِة في المملكِة الأردنيِة الها�شميِة 
َّ
ُل م�شاحُة الأرا�شي المزروعِة بالأ�شجاِر الحرجي ت�شكِّ

 من �شماِلها اإلى جنوِبها، وتعاني هذِه الغاباُت 
ُ
حوالي )1%( من م�شاحِة المملكِة، وتنت�شر

عِي 
َّ
ْت اإلى تقلي�ِض م�شاحِتها، مثِل: الحرائِق، والتَّحطيِب، والر داٍت )مخاطٍر( اأدَّ من ُمهدِّ

 
ِّ
الإيجابي لالأثِر  ا 

ً
ونظر ِة، 

َّ
راعي الزِّ الأرا�شي  على ح�شاِب  العمراِن  في  ِع  والتَّو�شُّ الجائِر، 

ِة على الإن�شاِن والبيئِة، ل ُبدَّ مَن العمِل على زيادِة الم�شاحاِت 
َّ
 لالأ�شجاِر الحرجي

ِّ
المهم

ِة والمحافظِة عليها.
َّ
المزروعِة عن طريِق الم�شاهمِة الفّعالِة في زراعِة الأ�شجاِر الحرجي

اأوًل: الأ�سجاُر الحرجيَُّة ال�ّسائعُة محلِّيًّا.

 
ُ
تنت�شر ِة، 

َّ
الحرجي الأ�شجاِر  مَن  عديدٌة  اأنواٌع  ِة 

َّ
الها�شمي ِة 

َّ
الأردني المملكِة  في  يوجُد 

ِة، 
َّ
ِة والمنتزهاِت، وفي الحدائِق المنزلي عٍة، مثِل الغاباِت، والحدائِق العامَّ في اأماكَن متنوِّ

في  ِة 
َّ
الحرجي الأ�شجاِر   

ِّ
اأهم ومن  وغيرها.  الطرِق،  جوانِب  وعلى  الب�شاتيِن،  وحوَل 

وُب 
ّ
والَخر  

ُ
º rط

ُ
والب والُحوُر  ف�صاُف  وال�صَّ والكينا  والبّلوُط  رُو 

َّ
وال�ص  

ُ
نوHر ال�صَّ  :áالمملك

. يتوُن البريُّ والأكا�شيا والمّلوُل والزَّ

ثانيًا: ت�سنيُف الأ�سجاِر الحرجيَِّة.

ِة اإلى �شنفيِن رئي�شيِن هما:
َّ
يمكُن ت�شنيُف الأ�شجاِر الحرجي
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ِة.
َّ
ِة المخروطي

َّ
الجدوُل )8-1(: بع�ُض الأ�شجاِر الحرجي

قُم الرَّ
ا�سُم 

جرِة ال�سَّ
جرِة �سكُل الأوراِق والمخاريِط�سكُل ال�سَّ

نوبُر1 ال�شَّ

رُو2 ال�شَّ

الّثويا3

الأ�سجاُر الحرجيَُّة المخروطيَُّة  -  1

كِل،  ال�شَّ اإَِبريََّة  اأوراقها  وتكوُن  ٍة، 
َّ
خ�شبي مخاريَط  داخل  بذوًرا  ُتْنِتُج  اأ�شجاٌر   

َ
هي

رِو، والّثويا. انظِر الجدوَل )1-8(.
َّ

نوبِر، وال�ش وت�شمُل اأ�شجاَر ال�شَّ
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قُم الرَّ
ا�سُم 

جرِة ال�سَّ
جرِة �سكُل الأوراِق والثِّماِر�سكُل ال�سَّ

البّلوُط1

الخّروُب2

الكينا3

ِة عري�شِة الأوراِق.
َّ
الجدول )8-2(: بع�ُض الأ�شجاِر الحرجي

الأ�سجاُر الحرجيَُّة عري�سُة الأوراِق:  -  2

 ، يِّ ّ
البر والزيتوَن  وال�صف�صاَف،  والحوَر،  والكينا،  وَب، 

ّ
والَخر البّلوَط،  وت�صمُل: 

ها. انظِرالجدوَل )2-8(.
َ
وغير
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النَّ�شاط )8-1(: ت�سنيُف الأ�سجاِر الحرجيَِّة.

ٍة من منطقتَك، 
َّ
بالتَّعاوِن مَع زمالئَك وباإ�شراِف معلِّمَك، اجمْع اأوراًقا لأ�شجاٍر حرجي

 بت�شنيِف هذِه الأ�شجاِر وفَق �شكِل الورقِة، كما تعلَّمَت �شابًقا.
ْ
 ُقم

َّ
ثم

ثالثًا: اأهميُة الأ�سجاِر الحرجيَِّة.

الإن�شاِن  على  اإيجابيٌَّة  تاأثيراٌت  الحرجيَِّة  لالأ�شجاِر 

والبيئِة والقت�شاِد، ويمكُن اإجماُل فوائِدها في المجاليِن 

الآتييِن:

الأهميَُّة البيئيَُّة للأ�سجاِر الحرجيَِّة  -  1

ٌة على البيئِة منها:
َّ
ِة تاأثيراٌت اإيجابي

َّ
لالأ�شجاِر الحرجي

البناِء  ِة 
َّ
عملي في  ل�شتخدامِه  الجوِّ  من  الكربوِن  اأك�شيِد  ثاني  غاِز  امت�شا�ُض  اأ   - 

ِة.
َّ
، وتزويِد الجوِّ بغاِز الأك�شجيِن نتيجًة لهذِه العملي

ِّ
وئي ال�شَّ

ديدِة. حفُظ التُّربِة وحمايُتها مَن النجراِف بفعِل الأمطاِر ال�شَّ ب- 

ياراِت، 
َّ

ِة الّناتجِة عن الم�شانِع وعوادِم ال�ش امَّ
ّ

امت�شا�ُض جزٍء كبيٍر مَن الغازاِت ال�ش جـ- 

والحدِّ من انت�شاِر الغباِر.

عِة لالإن�شاِن  امت�شا�ُض ال�شجيِج والأ�شواِت العاليِة الناتجِة عن الأن�شطِة المتنوِّ د  - 

مما ي�شاعُد على توفيِر الهدوِء.

يوِر.  بيئٍة منا�شبٍة للكثيِر من اأنواِع الحيواناِت والطُّ
ُ
توفير هـ - 

ياِح.
ِّ
ُه من ظالٍل، وتخفيِف �شرعِة الر

ُ
َِّة النَّتِح، وما توفِّر

تلطيُف الجوِّ نتيجَة عملي و  - 

 .
ٍّ
احاِت، واإ�شفاُء منظٍر جمالي

ّ
رِق وال�ش تزييُن الطُّ ز  - 

الأهميَُّة القت�ساديَُّة للأ�سجاِر الحرجيَِّة  -  2

ٌة، منها: ِة فوائُد اقت�شاديٌَّة عدَّ
َّ
لالأ�شجاِر الحرجي

، والورِق، والفحِم 
ِّ
اإنتاُج الأخ�شاِب الَّتي ُت�شتخَدُم في �شناعِة الأثاِث المنزلي اأ   - 

، وحطِب الوقوِد.
ِّ
النَّباتي

الماِء  خروُج  هَو  النتح: 

على �شكِل بخاٍر مْن اأجزاِء 

للهواِء  ِة  المعر�شَّ النباِت 

ا الأوراق.  وخ�شو�شً
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النَّ�شاُط )8-2(: المحافظُة على الأ�سجاِر الحرجيَِّة.

ناق�ْض   
َّ
ثم الآتيَة،  َوَر  ال�شُّ ِن  تمعَّ معلمَك،  وباإ�شراِف  مجموعتَك  اأفراِد  مَع  بالتَّعاوِن 

ِة والغاباِت والبيئِة، واقترح حلوًل 
َّ
 الأخطاِر الَّتي تظهرها على الأ�شجاِر الحرجي

َ
اأثر

منا�شبًة للتَّخلُّ�ِض من هذِه الأخطاِر.

) اأ (

)جـ(

)ب(

)د(

اإنتاُج الثِّماِر والبذوِر الَّتي ُت�شتخَدُم في تغذيِة الإن�شاِن والحيواِن و�شناعِة الأدويِة. ب- 

دٍة. مِغ والمّطاِط والفلِّيِن، الَّتي ُت�شتخَدُم في �شناعاٍت متعدِّ اإنتاُج ال�صَّ جـ- 

د  - الحدُّ من خطِر الفي�شاناِت.

ياحِة عن طريِق توفيِر الأماكِن المنا�شبِة لها.
ِّ

ت�شجيُع ال�ش  هـ- 
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النَّ�شاُط )8-3(: فوائُد الأ�سجاِر الحرجيَِّة.

ن�شراٍت  ٍة، 
َّ
علمي مجلٍة  ٍم، 

ِّ
قي  

ٍّ
علمي )كتاٍب  لَك  المتاحِة  المعرفِة  م�شادِر  في  ابحْث 

 
َّ
ثم ِة. 

َّ
الحرجي لالأ�شجاِر  اأخرى  واقت�شاديٍَّة  ٍة 

َّ
بيئي فوائَد  عن  اإنترنت،...(  ٍة، 

َّ
تثقيفي

اعر�شها اأمام زمالئَك، باإ�شراِف معلِّمَك.

رابًعا: مواعيُد زراعِة الأ�سجاِر الحرجيَِّة

cاaيmá من   má
َّ
Sص≥وِط cمي  óَعH الãّان«  Tص¡ِر cانوَن   »a  áِ

َّ
الحرجي ا’TCصéاِر   ¢ُSراZِ  ُ́ ُتزَر

 زراعتها حّتى منت�شِف �شهِر اآذاَر، مع مراعاِة المحافظِة على الغرا�ِض 
ُّ
الأمطاِر، وت�شتمر

وَريِّها بيَن الحيِن والآخِر اإذا لم ُتزرْع مبا�شرًة.

خام�ًسا: زراعُة الأ�سجاِر الحرجيَِّة

ُة عادًة في الأماكِن الَّتي ل َت�شلُح لزراعِة الأ�شجاِر المثمرِة، 
َّ
ُتْزَرُع الأ�شجاُر الحرجي

 الُجوِر الالزمُة 
ُ
ر خريِة والُمنحدرِة، والتُّربِة الفقيرِة قليلِة العمِق. وُتح�شَّ مثِل: الأرا�شي ال�شَّ

عها 
ُّ
م�ِض وت�شب ِة ال�شَّ ها لأ�شعَّ ٍة كافيٍة؛ من اأجِل تعري�شِ راعِة بمدَّ لزراعِة الغرا�ِض قبَل وقِت الزِّ

ُز الُجوِر عادًة في �شهري ت�شريَن الأوِل وت�شريَن الثاني. طوبِة، وُتجهَّ
ُّ
بالر

تجهيُز جورٍة وزراعتها بغر�سِة �سجرٍة حرجيٍَّة.تمريُن )1-8(

ُّ
النتاêُ التعلُّمي

ٍة بطريقٍة �شحيحٍة.
َّ
يزرَع غر�شَة �شجرٍة حرجي  •

المعلوماُت النَّظريُة

نح�شُل على الغرا�ِض الحرجيَِّة من الم�شاتِل حيُث تكوُن ُمنَبتًة في اأكيا�ٍض واأوعيٍة زراعيٍَّة، 

راH áِYيَن  ُ́ ال¨راSِ¢ الحرجيH áُعS óَص≥وِط cميc máَّاaيmá مَن ا’Cمطاِر، وتتراوìُ م�صاaاäُ الزِّ وتزر

الغرا�ِض بيَن )2-8( اأمتاٍر وفَق طبيعِة نموِّ الأ�شجاِر.
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الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الّلزمُة

 
ُ

ٍة، فاأ�ٌض، وِمْجرفـٌة، ومق�ضُّ تقليـٍم، و�شّكيٌن، وِمر�ُض ماٍء، ومـالب�ض
َّ
غر�شـُة �شجـرٍة حرجي

العمِل، وقّفازاٌت، وماٌء، و�شابوٌن.

ُخُطواُت تنفيِذ التَّمريِن

قُم َوُر التَّو�سيحيَُّةخُطواُت العمِلالرَّ ال�سُّ

1

2

ـــالمـــِة  ــــِة وال�شَّ حَّ راِع متطلَّبـــاِت ال�شِّ

ــِة عنـَد تنفيِذ التَّمريِن، مثَل: ارتـداِء  العامَّ

مــالب�ِض العمــِل، والتَّعـامـِل بحــذٍر مَع 

راعيَّـِة: )الفاأ�ِض، والمجرفِة،  الأدواِت الزِّ

ّكيِن، ومق�ضِّ التَّقليِم(. وال�شِّ

ــِز المــوادَّ والأدواِت الاّلزمــَة قبَل  جهِّ

كِل )1-8(. كُل )8-1(البدِء بالعمِل، كما في ال�شَّ ال�شَّ

احفــر جــورًة بالفاأ�ِض والِمجرفــِة بعمِق 3

)40-50�شم(، وقطِر )40-50�شم(، 

مراعًيــا و�شــَع التُّــراِب الُعلــويِّ الّناتِج 

عــِن الَحْفِر على اأحــِد جوانِب الجورِة، 

 علــى الجانِب الآخِر؛ 
ِّ
فلي والتُّراِب ال�شُّ

 خ�شوبًة من 
ُ
لأنَّ التُّــراَب الُعلــويَّ اأكثــر

كِل )2-8(. ، كما في ال�شَّ
ِّ
فلي ال�شُّ

كُلُ )2-8( ال�شَّ
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4

5

6

�شْع في قــاِع الجورِة طبقًة مــَن التُّربِة 

ِة الموجودِة على جانبها.
َّ
طحي

َّ
ال�ش

ُق�ضَّ الجذوَر الّنافــذَة مَن الكي�ِض عنَد 

م�شتوى الثُّقــوِب بمق�ضِّ التَّقليِم، كما 

كِل )3-8(. في ال�شَّ

كيِن وانزعُه بعنايٍة 
ِّ

 بال�ش
َ

�ُشــقَّ الكـيــ�ض

المحيطُة  )التربُة  الّطوبارُة  تبقى  حّتى 

في  كما  �شليمًة،  الغر�شِة(  بجذوِر 

كِل )4-8(. ال�شَّ

 

كُلُ )3-8( ال�شَّ

كُلُ )4-8( ال�شَّ

ِع الغر�شــَة كاملًة مع الّطوبارِة ب�شكٍل 7 �شَ

قائــٍم فــي منت�شــِف الجــورِة، كما في 

كِل )5-8(. ال�شَّ

كُلُ )5-8( ال�شَّ
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اردِم التُّ��راُب الموج��وَد عل��ى جانِب 8

ا وبرفٍق 
ًّ
الجورِة حوَل الغر�س��ِة تدريجي

 يدي��َك، كما في 
ْ
��ِه براحت��ي م��ع ر�سِّ

كِل )6-8(. ال�سَّ

كُلُ )6-8( ال�سَّ

9

10

11

12

13

تاب��ْع ردَم التُّراِب حّتى تمتلئ الجورُة، 

ُه بقدميَك؛ لملِء الفراغاِت في   ُر�سَّ
َّ
ثم

الجورِة، وتثبيِت الغر�سِة في مو�سعها، 

كِل )7-8(. كما في ال�سَّ

ا حولَ الغر�سِة لتجميِع مياِه  اعمْل حو�سً

كِل )8-8(. الأمطاِر، كما في ال�سَّ

ارِو الغر�س��َة بالم��اِء اإذا كان��ْت المنطقُة 

كِل )9-8(. قليلَة الأمطاِر، كما في ال�سَّ

ا�ستخدمته��ا  الَّت��ي  الأدواِت  ��ِف  نظِّ

 ، ���صِ واأعده��ا اإل��ى مكانه��ا المخ�سَّ

واترِك المكاَن نظيًفا.

ابوِن  ًدا بالم��اِء وال�سّ
ِّ
اغ�س��ل يديَك جي

بعَد النتهاِء من العمِل، دوَن الإ�سراِف 

في الماِء.

كُلُ )7-8( ال�سَّ

كُلُ )8-8( ال�سَّ

كُلُ )9-8( ال�سَّ
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يادِة الُمباَدرُةمهاراُت الرِّ

ِة في مدر�شتَك اأو حديقِة 
َّ
بــادْر اأنَت وفريُق مجموعتَك بزراعِة الأ�شجاِر الحرجي

المنطقِة الَّتي ت�شكنها، باإ�شراِف معلِّمَك.

ِة في مدر�شتَك اأو حديقِة 
َّ
بــادْر اأنَت وفريُق مجموعتَك بزراعِة الأ�شجاِر الحرجي

معلومٌة

 من كانوَن الثاني من كلِّ عاٍم 
َ
ُة في الخام�َض ع�شر

َّ
ُة الها�شمي

َّ
تحتفُل المملكُة الأردني  -

ُة في مواقَع عديدٍة من المملكِة.
َّ
جرِة، اإذ ُتزرُع الأ�شجاُر الحرجي بيوِم ال�شَّ

ٌّ
تمريٌن عملي

ابِق، 
ّ

ال�ش التَّمريِن  ٍة في حديقِة مدر�شتَك، كما تعلَّمَت في 
َّ
ازرْع غر�شَة �شجرٍة حرجي  •

باإ�شراِف معلِّمَك.
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p¢SQ sódG oá∏Ä°SCG

ِة ال�ّشائعِة في منطقتَك?
َّ
 خم�ًشا من الأ�شجاِر الحرجي

ِّ
�شم  -  1

ٍة، وعري�شِة الأوراِق:
َّ
ُة الآتيَة اإلى: مخروطي

َّ
�شّنِف الأ�شجاَر الحرجي  -  2

.
ُ
نوبر - ال�شَّ اأ 

ب - الكينا.

وُب.
ّ
- الخر جـ 

رُو. 
َّ

ال�ش  - د 

- الُحوُر.  هـ 

ِة?
َّ
ِة لالأ�شجاِر الحرجي

َّ
اذكر ثالًثا من الفوائِد البيئي  -  3

ن ثالثَة ار�شاداٍت للمحافظِة على الغاباِت.
ّ
بي  -  4

 ثالًثا منها?
ْ
ٌة، اذكر ِة فوائُد اقت�شاديٌَّة عدَّ

َّ
لالأ�شجاِر الحرجي  -  5

علِّْل كالًّ مما ياأتي:  -  6

. ِة ب�شهٍر على الأقلِّ
َّ
ُز الجَوُر قبَل زراعِة الأ�شجاِر الحرجي - ُتجهَّ اأ 

تاِء. ُة في ف�شِل ال�شِّ
َّ
ُتزَرُع الأ�شجاُر الحرجي ب - 

�ضُّ التُّراُب في الجورِة عنَد زراعِة الغرا�ِض.
َ
ُير  - جـ 

ٌة
َّ
عري�شُة الأوراِقمخروطي
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ر�ُس الثّاني الدَّ

 الأ�سجاُر المثمرُة

وقد  ِة، 
َّ
الها�شمي ِة 

َّ
الأردني المملكِة  في  ِة  الُمِهمَّ القطاعاِت  مَن   

ُّ
راعي الزِّ القطاُع  ُيَعدُّ 

فقد  المثمرِة،  الأ�شجاِر  زراعِة  مجاِل  في  ا 
ً
كبير ًرا  تطوُّ ِة 

َ
الما�شي ال�شنواِت  خالَل  �شهَد 

يتوِن والتُّّفاِح والموِز والنَّخيِل، واأقيمِت العديُد  زادِت الم�شاحُة المزروعُة باأ�شجاِر الزَّ

ٍة حديثٍة، وكان 
َّ
مَن الم�شاريِع الكبيرِة لزراعِة الأ�شجاِر المثمرِة، با�شتخداِم اأ�شاليَب زراعي

.
ِّ
 على القت�شاِد الوطني

ُّ
ِر اأثرُه الإيجابي لهذا التَّطوُّ

اأوًل: الأ�سجاُر المثمرُة ال�ّسائعُة محلِّيًّا

ِة المالئمِة لالأ�شجاِر المثمرِة، فمنطقُة 
َّ
راعي ٍع كبيٍر في البيئاِت الزِّ تمتاُز المملكة بتنوُّ

اِت، مثِل: اللَّيموِن والبرتقاِل والمندلينا، وزراعِة 
ّ
وادي الأردنِّ مالئمٌة لزراعِة الحم�شي

يتوِن،  الزَّ لزراعِة  مالئمٌة  والباديِة  ِة 
َّ
الجبلي المرتفعاِت  ومناطُق  وغيرها.  والنَّخيِل  الموِز 

والعنِب، والّتيِن، والتُّّفاِح، واللَّوِز، والرّماِن وغيرها.

النَّ�شاُط )8-4(: الأ�سجاُر المثمرُة ال�ّسائعُة في منطقتَ∂.

راعِة لو�شِع قائمٍة باأنواِع الأ�شجاِر المثمرِة المزروعِة في  يَن بالزِّ
ِّ
ا�شتعْن باأ�شخا�ٍض معني

 اعر�شها اأماَم زمالِئك، باإ�شراِف معلِّمَك.
َّ
منطقتك، ثم
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ثانيًا: ت�سنيُف الأ�سجاِر المثمرِة

�شفاٍت  على  بناًء  مجموعاٍت  في  و�شُعها  المثمرِة  الأ�شجاِر  ت�شنيِف  ِة 
َّ
بعملي ُيق�شُد 

 ت�شنيـِف الأ�شجـاِر المثمـرِة، وفيما ياأتي 
ُ

ُد اأُ�ُش�ض نـة؛ بهـدِف تي�شيـِر درا�شِتهـا، وتتعـدَّ
َّ
معي

طريقتاِن مْن طراِئِق التَّ�شنيِف:

 كالآتي:
َ

التَّ�سنيُف وفَق طبيعِة ت�ساقِط الأوراِق، وهي  - 1 

 الأ�شجاُر التي تت�شاقُط جميُع اأوراقها في 
َ

اأ   - اأ�سجاٌر مثمرٌة مت�ساقطُة الأوراِق: وهي

نهايِة ف�شِل الخريِف من كلِّ عاٍم، مثُل: التُّّفاِح، والم�شم�ِض، والعنِب، والّتيِن، 

كَل )10-8(. ّماِن. انظِر ال�شَّ
ُّ
والر

دفعًة  اأوراقها  جميُع  ت�شقُط  ل  الَّتي  الأ�شجاُر   
َ

وهي الخ�سرِة:  دائمُة  مثمرٌة  اأ�سجاٌر  ب- 

يتوِن، والموِز، والجّوافِة، والأ�شكدنيا،  نِة، مثُل: الزَّ ٍد مَن ال�شَّ واحدًة في وقٍت محدَّ

كَل )11-8(. والحم�شّياِت. انظِر ال�شَّ

ماُن(.
ُّ
كلُ )8-10(: �شجرٌة مت�شاقطُة الأوراِق )الر كلُ )8-11(: �شجرٌة دائمُة الخ�شرِة )الزيتوُن(.ال�شَّ ال�شَّ

التَّ�سنيُف ح�سَب نوِع الثِّماِر، وهي كالآتي:  -  2

والم�شم�ِض،  راِق،  والدُّ اللَّوِز،  مثُل:  الَحَجريَِّة  النُّواِة  ذاُت  الفواكُه  اأو  اللَّوزيّاُت   - اأ   

والكرِز، والبرقوِق. انظِر الجدوَل )3-8(.
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ياِت. الجدوُل )8-3(: بع�ُض اأ�شجاِر اللَّوزَّ

قُم جرِةالرَّ جرِةا�سُم ال�سَّ �سكُل الثِّماِر والأوراِق�سكُل ال�سَّ

اللَّوُز1

ّراُق2 الدُّ

الم�شم�ُض3

الكرُز4
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قُم جرِةالرَّ جرِةا�سُم ال�سَّ �سكُل الثِّماِر والأوراِق�سكُل ال�سَّ

التُّّفاُح1

ثرى2 الكمَّ

فرجُل3 ال�شَّ

انظر  فرجـَل. 
َّ

وال�ش )الإجـا�َض(،  ثــرى  والكمَّ التُّّفــاَح،   :
ُ
وت�شمـل التُّّفاحيّاُت  ب- 

الجدوَل )4-8(.

اِت.
ّ
الجدوُل )8-4(: اأ�شجاُر التُّّفاحي
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، والك�شتناِء. انظِرالجدوَل  
ِّ
الجوزيّاُت مثُل: الجوِز، والبندِق، والف�شتِق الحلبي جـ- 

.)5-8(

الجدوُل )8-5(: بع�ُض اأ�شجاِر الجوزّياِت.

قُم جرِةالرَّ جرِةا�سُم ال�سَّ �سكُل الثِّماِر والأوراِق�سكُل ال�سَّ

الجوُز1

البندُق2

الك�شتناُء3
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قُم جرِةالرَّ جرِةا�سُم ال�سَّ �سكُل الثِّماِر والأوراِق�سكُل ال�سَّ

العنُب1

هـ- العنبيّاُت مثُل: العنِب، وتوِت الُعلَّيِق. انظِرالجدوَل )7-8(.

اِت. 
ّ
الجدوُل )8-7(: بع�ُض اأ�شجاِر العنبي

، والجريب فروت، والكلمنتينا، 
ِّ
الحم�سيّاُت مثُل: اللَّيموِن، والبرتقاِل، والبوملي د  - 

والمندلينا. انظِرالجدوَل )6-8(.

الجدوُل )8-6(: بع�ُض اأ�شجاِر الحم�شياِت. 

قُم جرِةالرَّ جرِةا�سُم ال�سَّ �سكُل الثِّماِر والأوراِق�سكُل ال�سَّ

اللَّيموُن1

البرتقاُل2
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و- مجموعُة التّوِت والتّيِن: انظِرالجدوَل )8-8(.

الجدوُل )8-8(: اأ�شجاُر الّتوِت والّتيِن.

قُم جرِةالرَّ جرِةا�سُم ال�سَّ �سكُل الثِّماِر والأوراِق�سكُل ال�سَّ

الّتوُت1

الّتيُن2

توُت الُعلَّيِق2

ثالثًا: القيمُة الغذائيَُّة لثماِر الأ�سجاِر المثمرِة

لج�شِم  الاّلزمِة  الغذائيَِّة  العنا�شِر  مَن  للعديِد  ا  مهمًّ م�شدًرا  المثمرِة  الأ�شجاِر  ثماُر  ُتَعدُّ 

عِة، مما يعطيها قيمًة غذائيًَّة عاليًة، ومن اأهمِّ هذِه العنا�شِر: الإن�شاِن ووقايتِه مَن الأمرا�ِض المتنوِّ
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الفيتاميناُت  -  1

ِة بفيتاميِن )ج(، 
َّ
ـاُت باأنواعهـا، والّتيُن، والجّوافُة مَن الم�شـادِر الغني

ّ
ُتَعدُّ الحم�شي

ِة بفيتاميِن )اأ(.
َّ
يتوُن مَن الم�شادِر الغني بينما ُيَعدُّ الم�شم�ُض، والكرُز، والبرقوُق والزَّ

الأملُح المعدنيَُّة  -  2

ِة بالكال�شيوِم والحديِد.
َّ
يتوِن، والنَّخيِل مَن الأطعمِة الغني ُتَعدُّ ثماُر الّتيِن، والزَّ

الألياُف  -  3

عاِم، والتَّخلُّ�ِض مَن الف�شالِت، كما   على ه�شِم الطَّ
َّ
 ت�شاعـُد الجهاَز اله�شمي

َ
وهي

من  عليها  الح�شوُل  ويمكُن  القلِب.  اأمرا�ِض  من  وتقي  م�شاِك،  الإ حدوَث  تمنُع 

ا التُّّفاَح، والكمثرى، والخوَخ. معظِم ثماِر الفاكهِة خ�شو�شً

ريّاُت كَّ ال�سُّ  -  4

ا العنَب، والتيَن، والموَز،  يمكُن الح�شوُل عليها مْن معظِم ثماِر الفاكهِة وخ�شو�شً

والبلَح.

يوُت الزُّ  -  5

ِة.
َّ
حي ِة ال�شِّ

َّ
يوِت النَّباتي ًة بالزُّ

َّ
، واللَّوِز غني

ِّ
يتوِن، والف�شتِق الحلبي وُتَعدُّ ثماُر الزَّ

الماُء  -  6

تحتوي معظُم ثماِر الفاكهِة ن�شبًة عاليًة مَن الماِء.

النَّ�شاُط )8-5(: ثماٌر غنيٌَّة بالفيتاميناِت.

ٍة بالفيتاميناِت، ورتِّبها في 
َّ
ابحْث في م�شادِر المعرفِة المتاحِة لك عْن ثماِر فاكهٍة غني

 اعر�شها اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معلِّمَك.
َّ
جدوٍل، ثم
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خام�ًسا: زراعُة الأ�سجاِر المثمرِة

ُل  راعِة، وُيف�شَّ قبَل البدِء بزراعِة الأ�شجاِر المثمرِة ل ُبدَّ من تهيئِة الأر�ِض واإعداِدها للزِّ

يِف، وت�شمُل هذِه  راعِة، وُيمكُن عمُل ذلَك ابتداًءا من ف�شِل ال�شَّ القياُم بذلَك قبَل مو�شِم الزِّ

 ، ماِد الع�شويِّ
َّ

ُة: تنظيَف الأر�ِض مَن الحجارِة، وحرَثها، وت�شويَتها، واإ�شافَة ال�ش
َّ
العملي

راعِة   تخطيَطها؛ لتحديِد مواقِع الجوِر الَّتي �شُتْزَرُع الغرا�ض فيها، وُتَعدُّ الجوُر قبَل الزِّ
َّ
ثم

م�ِض، وتهويِتها، وجمِع مياِه الأمطاِر فيها. ِة ال�شَّ ها لأ�شعَّ ب�شهٍر اأو �شهريِن؛ لتعري�شِ

معلومٌة

لِت هي عادًة غرا�ٌض لأ�شجاٍر مثمرٍة مت�شاقطِة الأوراِق 
ّ

غرا�ُض ال�ش  -

كَل )12-8(. وتكوُن مك�شوفَة الجذوِر. انظِر ال�شَّ

كلُ )12-8(. ال�شَّ

معلومٌة

تِة في اأكيا�ٍض بحوالي اأ�شبوٍع يوقف ريُّها؛ لتعويِدها 
َ
ِة زراعِة الغرا�ِض المنب

َّ
قبلَ عملي  -

ِر درجاِت الحرارِة وِقلَِّة الماِء.
ُّ
روِف الجديدِة في الحقِل مثَل تغي ِل الظُّ على تحمُّ

رابًعا: مواعيُد زراعِة الأ�سجاِر المثمرِة

ثّمَة موعداِن رئي�شاِن لزراعِة الأ�شجاِر المثمرِة، هما:

لِت، وتكون في اأواخِر ال�شتاِء وبدايِة الربيِع.
ّ

زراعُة الغرا�ِض ال�ش  -1

ُل  نِة، وُتف�شَّ
َّ

زراعُة الغرا�ِض المنبتِة في الأكيا�ِض والأوعيِة، وُتزرُع في اأيِّ وقٍت مَن ال�ش  -2

الأمطاِر،  مياِه  من  لال�شتفادِة  بيِع؛ 
َّ
الر بدايِة  حّتى  الخريِف  منت�شِف  من  زراعُتها 

والح�شوِل على مو�شِم نموٍّ طويٍل؛ لنجاِح زراعِتها.



26

(2-8) oøjôªJ. m¢ù«c »a máànÑæe mIôªãe mIôé°T pá°Sô¨H É¡oàYGQRh IQƒL oõ«¡éJ

t
»ªt∏©sàdG oêÉàsædG

. máë«ë°U má≤jô£H m¢ù«c »a máà
n
Ñæe mIôªãe mIôé°T ná°SôZ ń Qõj  •

oásjô¶sædG oäÉeƒ∏©ªdG

 ≈YGôJh  , páæ s°ùdG  nøe  mâbh  u…CG  »a  má«YhCGh  m¢SÉ«cCG  »a  oáànÑæªdG  oIôªãªdG  o¢SGô¨dG  ó nQ rõoJ

 pQÉé°TC’G  ṕ ƒf  n≥ah oáaÉ°ùªdG  √òg o∞∏àîJh , p¢SGô¨dG  nø«H  páYGQ uõdG  päÉaÉ°ùe ≈∏Y oá¶aÉëªdG

.(Ω4) øY tπ≤J ’ oå«ëH , páHôtàdG páHƒ°üNh

oáeR qÓdG oäGõ«¡ésàdGh oäGhOC’Gh tOGƒªdG

 , mº«∏≤J t¢ü n≤ peh ,láaôéeh , l¢SCÉah ,
l
ôªàîe ( w…ó∏H) w…ƒ°†Y lOÉª°Sh , mIôªãe mIôé°T oá°SôZ

. l¿ƒHÉ°Uh ,lAÉeh , läGRÉ qØbh , pπª©dG 
o

¢ùHÓeh , u… s
ô∏d lAÉeh , lø« qµ°Sh

lá¶MÓe

. páªFG qódG p¢VQC’G ≈dEG π≤æJ Ékjô°†N Ég uƒªf ó©Hh , m¢SÉ«cCG hCG m¢ü°UCG »a É k≤Ñ°ù oe QhòÑdG 
o
ô s°†ëoJ

pøjôªsàdG pò«ØæJ oäGƒ o£ oN

oºb sôdGpπª©dG oäGƒ o£Noás«ë«°VƒsàdG oQ nƒ t°üdG

1

2

 pá```eÓ``` s°ùdGh pá```` së u°üdG päÉ```Ñs∏£àe ṕ GQ

 pAGóJQG : nπãe , pøjôªsàdG pò«ØæJ nó`æY pá`` seÉ©dG

 n™e mQò`ëH pπ`eÉ©àdGh , má``°UÉN 
n

¢ùHÓ``e

 , páaôéªdGh , p¢SCÉØdG) pá
s
«YGQ uõdG päGhOC’G

.(pº«∏≤sàdG u¢ü≤eh , pø« uµ°ùdGh

  pAóÑdG nπÑb náeR qÓdG päGhOC’Gh sOGƒªdG põ u¡L

.(13-8) pπµ s°ûdG »a Éªc , pπª©dÉH
(13-8) ooπµ s°ûdG
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3

4

5

6

 جـورًة بالفـاأ�ِض بعمِق )50�شم( 
ْ
احفـر

ا 
ً
ا، مراعي

ً
ا، وقطِر )50�شم( تقريب

ً
تقريب

و�شِع التُّراِب العلويِّ الناتِج عِن الحفِر 

والتُّراِب  الجورِة،  جوانِب  اأحِد  على 

لأنَّ  الآخـِر؛  الجانـِب  على   
ِّ
فلــي

ُّ
ال�ش

من  خ�شوبـًة   
ُ
اأكثـر العلـويَّ  التُّـراَب 

كِل )14-8(. ، كما في ال�شَّ
ِّ
فلي

ُّ
ال�ش

 ) ماِد الع�شويِّ )البلديِّ ًة مَن ال�شَّ
َّ
�شْع كمي

المختمِر علــى التُّراِب العلويِّ واخلطُه 

كِل )15-8(. جيًِّدا، كما في ال�شَّ

�شْع طبقًة �شمكها )10�شم( مَن التُّراِب 

ماِد الُع�صويِّ 
َّ

الُعلويِّ المخلوِط مَع ال�ص

( المختمِر في اأ�شفِل الجورِة،  )البلديِّ

كِل )16-8(. كما في ال�شَّ

كُلُ )14-8( ال�شَّ

كُلُ )15-8( ال�شَّ

)15-

كُلُ )16-8( ال�شَّ

كُلُ )17-8( ال�شَّ

بحــذٍر  الغر�شــِة  كيــ�ِض  قاعــدَة  اأزْل 

كِل )17-8(. يٍن، كما في ال�شَّ ب�شكِّ
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7

8

9

�شــِع الغر�شَة ب�شكٍل قائــٍم في منت�شِف 

عُم  الجــورِة، مَع مراعاِة اأن يكــوَن الطُّ

اأعلــى مــن م�شتــوَى �شطــِح الأر�ــضِ 

ل  كــي  )10-15�شــم(؛  بارتفــاِع 

َج 
ُ
تتعر�َض هذِه المنطقُة للتعفِن اأو تخر

عِم، مع مراعاة اأن يكوَن  جذوٌر من الطُّ

ياِح،كما 
ِّ
في اتجــاٍه معاك�ٍض لتجاِه الر

كِل )18-8(. في ال�شَّ

ا وانِزعــُه بحذٍر من 
ًّ
 طولي

َ
�ُشــقَّ الكي�ض

َق جذوُر  حــوِل الّطوبارِة كــي ل تتمزَّ

كِل )19-8(. الغر�شِة، كما في ال�شَّ

 

اردِم التُّــراَب حوَل الغر�شــِة بالتَّدريِج 

بادًئــا بمــا تبّقى مــن التُّــراِب الُعلويِّ 

الع�صــويِّ  مــاِد 
َّ

ال�ص مــَع  المخلــوِط 

دَم 
َّ
 ا�شتكمَل الر

َّ
( المختِمِر ثم )البلــديِّ

، كمــا فــي 
ِّ
فلــي

ُّ
بتــراِب الُحفــرِة ال�ش

كِل )20-8(. ال�شَّ

كُلُ )18-8( ال�شَّ

كُلُ )19-8( ال�شَّ

كُلُ )20-8(  ال�شَّ
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10

11

12

13

ــْت دعامـــًة خ�شبيــــًة فــي التُّربـــِة 
ِّ
ثبـ

بجانِب الغــر�شـِة من الجهِة المواجهــِة 

ياِح واربطها مَع الغر�شِة، اإذا كانِت 
ِّ
للر

ياِح، كمـا في 
ِّ
المنطقـــُة �شديــــدَة الـر

كِل )21-8(. ال�شَّ

ا حوَل الغر�شِة؛ ل�شتقباِل  اعمل حو�شً

يِّ ومياِه الأمطــاِر وتجميعها،  َّ
ميــاِه الر

راعِة، كما في   ارِو الغر�شَة بعــَد الزِّ
َّ
ثــم

كِل )22-8(. ال�شَّ

ـــِف الأدواِت الَّتــي ا�شتـخـدمَتهــا  نظِّ

 ، �ــضِ واأعْدهــا اإلــى مكاِنهــا المخ�شَّ

واترِك المكاَن نظيًفا.

ابوِن  ًدا بالمــاِء وال�شّ
ِّ
اغ�شــْل يديَك جي

بعَد النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�شراِف 

في الماِء. 

كُلُ )21-8( ال�شَّ

كُلُ )22-8( ال�شَّ

ٌّ
تمريٌن عملي

مَن  تعلَّمَت  كما  مدر�شتَك،  حديقِة  في  كي�ٍض  في  ٍت 
َ
منب زيتوٍن  �شجرِة  غر�شَة  ازرْع   •

ابِق، باإ�شراِف معلِّمَك .
ّ

التَّمريِن ال�ش
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 خم�ًشا من الأ�شجاِر المثمرِة الَّتي ُتزرُع في منطقتَك?
ِّ
�شم  -  1

حيحَة في المربَّعاِت الفارغِة: ِط الآتي ثمَّ اكتِب الإجابَة ال�شَّ  في المخطَّ
َ
اأمعِن النَّظر  -  2

علِّْل كاًل مما ياأتي:  -  3

بيِع.
َّ
ُل زراعُة الأ�شجاِر المثمرِة من منت�شِف الخريِف اإلى بدايِة الر - ُتف�شَّ اأ 

ب - يجُب اأن تكوَن منطقُة التَّطعيِم اأعلى من م�شتوى �شطِح الأر�ِض بارتفاِع: 

)10-15�شم( عنَد زراعِة الغر�شِة.

- تجُب المحافظُة على الّطوبارِة حوَل الغرا�ِض الُمَنبتِة في اأكيا�ٍض عنَد زراعِتها. جـ 

ُل عدُم َريَّ الغرا�ِض المزروعِة في اأكيا�ٍض قبَل زراعِتها باأ�شبوٍع على  - ُيف�شَّ د 

. الأقلِّ

ِة في الجدوِل الآتي:
َّ
ٍة بالعنا�شِر الغذائي

َّ
اأكمِل الفراغاِت باأ�شماِء اأ�شجاٍر مثمرٍة غني  -  4

p¢SQ sódG oá∏Ä°SCG

ريّاُت
كَّ

ُّ
هوُنال�ش ُةالدُّ

َّ
الألياُففيتاميُن )ج(فيتاميُن )اأ(الأمالُح المعدني

........................................................................................الموُز

يتوُن.................. التُّّفاُح..................الم�شم�ُض..................الزَّ

ت�سنيُف الأ�سجاِر املثمرِة

ح�شَب ت�شاقِط الأوراِق

دائمُة الخ�شرِة

ح�شَب نوِع الثِّماِر

ماُن
ُّ
يتوُنالر الزَّ

الجوزّياُت

اللَّيموُن

اُت
ّ
التُّّفاحي

الم�شم�ُض

t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG
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t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG

�سْع اإ�سارَة )( يف املكاِن املنا�سِب مَن اجلدوِل.

ميكنني بعَد درا�سِة هذِه الَوحدِة اأْن:

قُم ُر الأداِءالرَّ موؤ�سِّ

ب�سكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيٍِّد جدًّ

ا.1
ًّ
َة ال�شائعَة محلي

َّ
َد الأ�شجاَر الحرجي اأُعدِّ

َة.2
َّ
�شنَِّف الأ�شجاَر الحرجي

اأُ

ا.3
ًّ
َد الأ�شجاَر المثمرة ال�ّشائعة محلي اأُعدِّ

�شنَِّف الأ�شجاَر المثمرَة.4
اأُ

ِة.5
َّ
َة القت�شاديََّة لالأ�شجاِر الحرجي

َّ
َن الأهمي

ِّ
اأُبي

َة لثماِر الأ�شجاِر المثمرِة.6
َّ
َر القيمَة الغذائي اأُقدِّ

ِة على البيئِة.7
َّ
 لالأ�شجاِر الحرجي

َّ
 الإيجابي

َ
 الأثر

َ
اأعي

ِة.8
َّ
َد مواعيَد زراعِة الأ�شجاِر الحرجي اأُحدِّ

اأعرف مواعيَد زراعِة الأ�شجاِر المثمرِة.9

 اأخطاَر حرائِق الغاباِت على البيئِة.10
َ

اأعي

ًة بطريقٍة �شحيحٍة.11
َّ
اأزرَع غر�شًة حرجي

اأزرَع غر�شًة مثمرًة بطريقٍة �شحيحٍة.12

13
ِة 

َّ
ِة في المملكِة الأردني

َّ
َة المحافظِة على الثَّروِة الحرجي

َّ
 اأهمي

َ
اأعي

ِة.
َّ
الها�شمي

ِة عنَد زراعِة الأ�شجاِر.14 المِة العامَّ
َّ

ِة وال�ش حَّ  متطلَّباِت ال�شِّ
َ

اأراعي



المُة في المنõِل الأمُن وال�شَّ

ُل للحدِّ مْن حدوِث ا◊رائِق? كيَف Áكنَك التَّدخُّ

? اذكرُه. ِّÊدŸفاِع ا هْل –فُظ رقَم االتِّ�ساِل بالدِّ

الَوحدُة التqا�شعُة



يجعُل  ‡ا  بنا،  اŸحيطِة  االأماكِن   ‘ لال�ستعاِل  القابلِة  اŸ�ادِّ  مَن  كثÒٌة  اأن�اٌع  ت�جُد 

 ‘ االأرواìِ واالأم�اِل، وذلَك ُيحتُِّم 
َ
احتماَل ا◊ريِق وارًدا ب�سكٍل دائمٍ ‡ا ي�سبُب خ�سائر

َة اّلالزمَة Ÿنِع حدوِث ا◊رائِق، واال�ستعداَد الّدائَم Ÿكافحِة 
َّ
علينا اتِّخاَذ االإجراءاِت ال�قائي

هذِه ا◊رائِق اإذا وقعْت.

ِة، واإجراءاِت ال�قاَيِة منها والطراِئَق 
َّ
و�ستتعرُف ‘ هذِه الَ�حدِة اأ�سباَب ا◊رائِق اŸنزلي

االآمنَة ال�ستخداِم طفاياِت ا◊ريِق.

يُتوقَُّع منَ∂ بعَد درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن:

َ مفه�َم االحÎاِق. ِّÚتب  

 عنا�öَ ا◊ريِق.
َ
تذكر  

ِة.
َّ
َح اأ�سباَب ا◊رائِق اŸنزلي ت��سِّ  

تتعرَف طرائَق اإخماِد ا◊رائِق.  

ِة.
َّ
تبÚَ اإجراءاِت ال�قايِة مَن ا◊رائِق اŸنزلي  

تعدَد اأن�اَع طفاياِت ا◊ريِق.  

ت�ستخدَم طفايَة ا◊ريِق بطريقٍة �سحيحٍة.  

ِة. المِة العامَّ
َّ

ِة وال�س حَّ ا ق�اعَد االأماِن ومتطلَّباِت ال�سِّ
ً
ُتخمَد بع�َس ا◊رائِق مراعي  
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 الحريِق.
ُ
كل )9-1(: عنا�سر ال�سَّ

ُل ر�ُ¢ الأوَّ الدَّ

الحرائُق المنõليُة

ُب 
ِّ
ا على االإن�ساِن والبيئِة، وت�سب

ً
ُة من اأكثِر الح�ادِث خط�رًة وتاأثير

َّ
ُتعدُّ الحرائُق المنزلي

 ب�سريًة ناتجًة عن اإ�سابِة االأفراِد بالحروِق بدرجاتها المتعّددِة الَّتي قد 
َ
اأ�سراًرا وخ�سائر

عًة. ًة متن�ِّ
َّ
ت�دي بحياتهم، واأ�سراًرا ماديًَّة واقت�ساديًَّة في الممتلكاِت، واأ�سراًرا بيئي

اأوًل: الحتراُ¥

تيِن اأو اأكثِر ينتُج عنها  ِة بيَن مادَّ
َّ
ُف االحتراُق باأنَُّه �سل�سلٌة مَن التَّفاعالِت الكيميائي

َّ
ُيعر

 .iٌء وانبعاُث غازاٍت، مثُل: اتحاِد االأك�سجيِن مع م�ادَّ اأخر� حرارٌة ولهٌب و�سَ

ثاfيًا: عناUشُر الحريِق

 ثالثٌة متكاملٌة تجتمُع لُتحِدَثُه في لحظٍة خاطفٍة، وعلى �س�رٍة ي�سعُب 
ُ
للحريِق عنا�سر

:
َ

 هي
َ
 بيَن ثالثِة عنا�سر

ٍّ
ت�قُُّعها، وتنتُج من تفاعٍل كيميائي

ًة �سلب��ًة، مثَل:  ٌة قابل��ٌة لال�ستعاِل، �س���اٌء اأكان��ْت مادَّ م��ادَّ  -  1

الخ�سِب، اأْم �سائلًة، مثَل: المحروقاِت، اأم غازيًَّة، مثَل: 

غاِز المطبِخ.

غاُز االأك�سيجيِن.  -  2

م�سدُرالحرارِة.  -  3

.
َ
كُل )9-1( هذه العنا�سر ويمثل ال�سَّ

ْر فكِّ

ماذا ينتُج عنَد اإزالِة اأحِد عنا�سِر مثلåَِّ الحريِق?

ٌة قابلٌة لال�شتعاِل qماد

حرارِة
�شدُر ال

ِنم
جي

�ش
لأك

زُ ا
Zا
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النَّ�شاُط )9-1(: ت�شنيُف الموادِّ القابلِة لال�شتعاِل

ثالثًا: اأ�شباُب الحرائِق في المنازِل

ي اإلى حدوِث الحرائِق في المنازِل، ومنها: ٌة ت�ؤدِّ ت�جُد اأ�سباٌب عدَّ

الجهُل وعدُم المباالِة عنَد التَّعامِل مَع م�سادِر الحرارِة واللَّهِب.  -  1

��ِة، واالأقم�سِة، 
َّ
ق��رُب الم���ادِّ القابلِة لال�ستع��اِل، مثِل: االأث��اِث، والم���ادِّ الخ�سبي  -  2

تاِئر، من م�سادِر الّناِر والحرارِة.
َّ

وال�س

ُب الغاِز من اأ�سط�اناِت الغاِز في المنزِل، مثِل: ا�سط�اناِت الم�اقِد، والمداِفئ، 
ُّ
ت�سر  -  3

عها. اخاِت الغاِز، على تن�ُّ
ّ
وطب

ُئ والخاطُئ للم�ادِّ القابلِة لال�ستعاِل.
ِّ
التَّخزيُن ال�سي  -  4

ِة.
َّ
اِة والمك�س�فِة للتمديداِت الكهربائي

ّ
حدوُث تما�ٍس بيَن االأ�سالِك الُمعر  -  5

ِá°ûbÉæª∏d á q«°†bl

هل ي�ؤدي التَّدخيُن اإلى حدوِث حرائَق في المنازِل واالأماكن المختلفِة، ناق�ْس مَع 

زمالِئَك اأخطاَر التَّدخيِن، باإ�سراف معلِّمَك.

بالتَّع��اوِن مع اأف��راِد مجم�عتَك، �سنِّ��ِف الم�ادَّ االآتي��َة القابلَة لال�ستع��اِل اإلى: م�ادَّ 

بِخ  : الكاُز، واالأقم�سُة، وغاُز الطَّ
َ

�سائلٍة، وم�ادَّ �سلبٍة، وم�ادَّ غازيٍَّة. وهذه الم�ادُّ هي

 اعر�ْس ما ت��سلَت 
َّ
ُة، وال�رُق. ثم

َّ
ي�ُت النَّباتي �الُر، والّطاولُة، والزُّ

ُّ
)البي�ت��اُن(، وال�س

اإليِه اأماَم زمالئَك، وباإ�سراِف معلِّمَك.
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رابًعا: طرائُق اإخماِد الحريِق

ِة طرائَق، هي:  اإخماِد الحريِق بعدَّ
ُّ
يتم

بالخنِق  -  1

ُتطف��اأُ الحرائِق في ه��ذِه الحالِة بمنِع اأك�سجي��ِن اله�اِء الم�ساعِد عل��ى اال�ستعاِل مَن 

ال��س���ِل اإل��ى منطقِة الحري��ِق، عن طريق غلِق مناف��ِذ الته�ية وفتحاِته��ا في مكاِن 

الحريِق للتَّقليِل مْن ن�سبِة االأك�سجيِن في اله�اِء.

بالح�شِر )التجويِع(  -  2

ِة الم�ستعلِة. ُل اللَّهِب عِن المادَّ ِة اال�ستعاِل، وُيف�سَ  مادَّ
ُ
ر ُتح�سَ

بالتَّبريِد  -  3

ِة الم�ستعلِة، با�ستخداِم  ُيطفاأُ الحريُق ف��ي هذِه الحالِة بتخفي�ِس درجِة حرارِة الم��ادَّ

غ�يَِّة.
َّ
المياِه اأو ال�س�ائِل الر

لوكاِت الخاطئِة. النَّ�شاُط )9-2(: ا�شتنتاُج ال�شُّ

ل�كاِت الخاطئَة في كلٍّ منها، وناق�سها 
ُّ

َ�ِر االآتيِة، ثم ا�ستنتِج ال�س  في ال�سُّ
َ
اأمعِن النظر

مع زمالئَك باإ�سراِف معلِّمَك.

) اأ (

)ج�(

)ب(

)د(
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خام�ًشا:اإجراءاُت الوقايِة من الحرائِق المنõليَِّة

روِف  ا في البيئاِت والظُّ
ً
ِة، وتتفاوُت كثير

َّ
ُة من الحرائِق المنزلي

َّ
تتعدُد االإجراءاُت ال�قائي

عِة، ومنها: ِة المتن�ِّ
َّ
ال�اقعي

ُد من �سالمِة خرط�ِم ا�سط�انِة الغاِز و�سّماِمها. التاأكُّ  -  1

عن  بعيدٍة  منا�سبٍة  اأماكَن  في  اال�ستعاِل  �سريعِة  والم�ادِّ  �ائِل 
َّ

وال�س ال�ق�ِد  تخزيُن   -  2

م�ِس وم�سادِر الّناِر والكهرباِء. ِة ال�سَّ الحرارِة واأ�سعَّ

ِة وحمايُتها من البلِل وعبåِ االأطفاِل.
َّ
ُد من �سالمِة التمديداِت الكهربائي الّتاأكُّ  -  3

اإبعاُد م�سادِر اللَّهِب والم�ادِّ القابلِة لال�ستعاِل عن متناوِل اأيدي االأطفاِل.  -  4

�شاد�ًشا: طفqايُة الحريِق

ٌة ممل�ءٌة بالماِء اأو بم�ادَّ كيميائيٍة ثقيلٍة وعازلٍة، تق�ُم بعزِل االأك�سجيِن 
َّ
 اأ�سط�انٌة معدني

َ
هي

ِة 
َ
ب
ِّ
ئي�سِة الم�سب

َّ
ِة المحترقِة، ومبداأُ طّفايِة الحريِق يق�ُم على اإزالِة اأحِد العنا�سِر الر عِن المادَّ

دٌة  لال�ستعاِل مما ي�ؤدي اإلى اإطفاِء الحريِق والحدِّ من انت�سارِه. وطّفاياُت الحريِق اأن�اٌع متعدِّ

نٌة في الجدوِل )1-9(.
َّ
ح�سَب اال�ستخداِم، ون�ِع الحريِق، وهي مبي

ْر فكِّ

ا للحرائِق تراها منا�سبًة? اذكرها.
ً
هل ت�جُد اإجراءاٌت وقائيٌة اأخرi التِّخاذها تجنُّب

معلومٌة

خاُن  الدُّ ها 
ُ
�سبب الحرائِق  َوفياِت  معظمَ  اأنَّ  اإلى   

ِّ
المدني فاِع  الدِّ اإح�سائياُت   

ُ
ت�سير  -

والغازاُت المنبعثُة مَن الحرائِق.

 مَن المقب�ِس في حاِل عدِم ا�ستخداِمِه، 
ِّ
- مَن ال�سروريِّ ف�سُل قاب�ِس الجهاِز الكهربائي

مثِل: مجّفِف ال�سعِر، وفرِن الغاِز، والمك�اِة الكهربائيِة؛ خ�ًفا مْن حدوِث حريٍق 

 .
ِّ
نتيجَة التما�سِّ الكهربائي
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ا÷دوُل )9-1(: بع�ُس اأن�اِع طّفاياِت ا◊ريِق وا�ستخداماُتها.

طفqايُة الحريِق

)Ωُالو�شُ§ الم�شتخَد(
المالح¶اُتا�شتخدامات¡ا�شكُل¡ا

الماُء.

ُت�����س��ت��خ��دُم الإط��ف��اِء 

لبِة،  حرائِق الم�ادِّ ال�سُّ

م���ث���ِل: ال��خ�����س��ِب، 

وال�رِق، والقما�ِس.

ال ت�ستخ��دُم في اإطفاِء 

عن  الناتجِة  الحرائ��ِق 

، اأو 
ِّ
���اِر الكهربائي

ّ
التَّي

�ائِل البتروليِة.
َّ

ال�س

غ�ُة )الف�ُم(.
َّ
الر

ُت�����س��ت��خ��دُم الإط��ف��اِء 

ائلِة 
ّ

ال�س الم�ادِّ  حرائِق 

القابلِة لال�ستعاِل، مثِل: 

ِة.
َّ
ال�س�ائِل البترولي

َتْخ��دُم في اإطفاِء 
ْ

ال ُت�س

عِن  الناتجِة  الحرائ��ِق 

؛ الأنَّها 
ِّ
اِر الكهربائي

ّ
التَّي

لٌة للكهرباِء. م��سِ

ث��ان��ي اأك�����س��ي��ِد 

.)co2( الكرب�ِن

ُت�����س��ت��خ��دُم الإط��ف��اِء 

عِن  الناتجِة   الحرائِق 

 ،
ِّ
الكه��ربائ��ي �اِر 

ّ
التَّي

مثل  ائلِة 
ّ

ال�س ي�ِت  والزُّ

البنزين.

اإطفاِء  في  ت�ستخدُم  ال 

لبِة  ال�سُّ الم�ادِّ  حرائِق 

مثل  ��ِة، 
َّ
ال��م��ع��دن��ي اأو 

ال�رق اأو االأقم�سة.

الب�درُة.

ُت�ستخدُم لمعظِم اأن�اِع 

الحرائِق.

���ُل ع�����دُم  ي���ف�������سَّ

ا�ستخداِمها في حرائِق 

ِة 
َّ
االإلكتروني االأجهزِة 

ا الإتالفها.
ً
َتجنُّب
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ْر َفكِّ

ُل وج�دها في المنازِل? ولماذا? ما اأن�سُب طّفايٍة ُيف�سَّ  

ارِة?
ّ
ي

َّ
ّفايِة التي يلزُم وج�ُدها في ال�س ما ن�ُع الطَّ  

طريقُة ا�شتعماِل طفqايِة الحريِق.تمريُن )1-9(

ُّ
النَّتاُج التعلُّمي

ي�ستعمل طفايَة الحريِق بطريقٍة �سحيحٍة.	•

المعلوماُت النَّ¶ريَُّة

 
ِّ
ِل ف��ي م�اجهِة الحرائِق من بدايتها، ومَن المهم فاِع االأوَّ ُتع��دُّ طّفايُة الحريِق خطَّ الدِّ

ّفايِة المنا�سبِة في اأماكَن Xاهرٍة في المنزِل اأو المدر�سِة، وفي متناوِل الم�ستخِدِم،   الطَّ
ُ
ت�افر

واأْن يتدّرَب على ا�ستخداِمها جميُع االأفراِد وب�سكٍل �سحيٍح ال�ستخداِمها عنَد اللزوِم. 

زمُة qاُت الالõالموادُّ والأدواُت والتَّج¡ي

طّفايُة حريٍق، وكّمامٌة، وقّفازاٌت.

مالحظٌة

 في مكاٍن ُمنا�سٍب داخَل المدر�سِة، وباإ�سراِف المعلِِّم.
ٍّ
َُّق التَّمريُن ب�سكٍل تمثيلي

ُيطب

؛ 
ِّ
فاِع المدني بالتَّن�سيِق مع اإدارِة المدر�سِة، وباإ�سراِف معلِّمَك ا�ست�سْف اأحَد رجاِل الدِّ

ا 
v
ليتحدَث عْن اأ�سباِب حدوِث الحرائِق، واإجراءاِت ال�قايِة منها، وينفَذ تطبيًقا عملي

ِة ا�ستعماِل طّفايِة الحريِق في �ساحِة المدر�سِة.
َّ
على كيفي

.
ِّ
ِ́ المدfي فا النَّ�شاُط )9-3(: ا�شت†شافُة اأحِد رجاِل الدِّ
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ُخُطواُت تنفيِذ التَّمريِن

قُم َوُر التَّو�شيحيَُّةخُطواُت العمِلالرَّ ال�شُّ

ِة 1 المِة العامَّ
َّ

ِة وال�س حَّ راِع متطلَّباِت ال�سِّ

واإرتِد  الحريِق  طّفايِة  مَع  التَّعامِل  عنَد 

ْكِل  ال�سَّ في  كما  ال�اقيَة،   
َ

المالب�س

.)2-9(

كُل )2-9( ال�سَّ

ّفايَة ب��ساطِة مقب�ِس الحمِل، 2 احمِل الطَّ

كِل )3-9(. كما في ال�سَّ

كُل )3-9( ال�سَّ

اٍت من اأجِل 3
ّ
َة مر اقلِب اال�سط�انَة ِعدَّ

ّفايِة، كما  ِة داخ��َل الطَّ تحري��ِك المادَّ

كِل )4-9(. في ال�سَّ

كُل )4-9( ال�سَّ

في 4 كما  االأم��اِن،   
َ
م�سمار  

ْ
ا�سحب

كِل )5-9(. ال�سَّ

كُل )5-9( ال�سَّ
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في 5 كما  التَّ�سغيِل،  ذراِع  على  ا�سغْط 

كِل )6-9(. ال�سَّ

كُل )6-9( ال�سَّ

ِه القاذَف )الخرط�َم( نحَ� قاعدِة 6 وجِّ

كافيٍة،  اأماٍن  م�سافِة  ترِك  مَع  اللَّهِب، 

كِل )7-9(. كما في ال�سَّ

كُل )7-9( ال�سَّ

مكاِنه��ا 7 اإل��ى  الحري��ِق  طّفاي��َة  اأِع��ْد 

�ِس بعَد اإعادِة تعبئِتها، كما في  المخ�سَّ

كل )8-9(. ال�سَّ

كُل )8-9( ال�سَّ

ٌّ
تمريٌن عملي

ابِق، باإ�سراِف 	•
ّ

ا�ستعمْل طّفايَة الحريِق في اإطفاِء الحرائِق كما تعلَّمَت في التَّمريِن ال�س

معّلمَك.

ْر تذكَّ

يِجُب اإعادُة تعبئِة طّفايِة الحريِق بعَد ا�ستخدامها في اإطفاِء الحرائِق.
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ِح المق�س�َد بكلٍّ مَن: الحرائِق، وطّفايِة الحريِق. و�سِّ  -  1

ي اإلى حدوِث الحرائِق في المنزِل. ْد اأربعًة مَن االأ�سباِب الَّتي ت�ؤدِّ عدِّ  -  2

هها اإلى اأفراِد اأ�سرتَك لل�قايِة من حدوِث الحرائِق في  اذكر اأربَع ن�سائَح ت�جِّ  -  3

المنزِل.

علْل كالv مما ياأتي:  -  4

اِة.
ّ
ِة ذاِت االأ�سالِك المعر

َّ
- عدُم ا�ستعماِل االأجهزِة الكهربائي اأ 

– عدُم ا�ستخداِم طّفايِة الحريِق المحت�يِة على ثاني اأك�سيِد الكرب�ِن الإطفاِء  ب 

ِة.
َّ
لبِة اأو المعدني الحرائِق الناتجِة عن الم�ادِّ ال�سُّ

.
ِّ
اِر الكهربائي

ّ
غ�ِة في اإطفاِء الحرائِق الّناتجِة عِن التَّي

َّ
ج� - ال ُت�ستخدُم طّفايُة الر

ِة.
َّ
ُل عدُم ا�ستخداِم طّفايِة الب�درِة في حرائق االأجهزِة االإلكتروني - يف�سَّ د 

t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG
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�شْع اإ�شارَة )( يف املكاِن املنا�شِب مَن اجلدوِل.

ُيكنُني بعَد درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن:

قُم ر الأداِءالرَّ موؤ�شِّ

ب�شكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيٍِّد جدًّ

َن مفه�َم االحتراِق.1
َّ
اأُبي

 االحتراِق.2
َ
َد عنا�سر اأُحدِّ

 اأ�سباَب حدوِث الحرائِق.3
َ
اأَذُكر

َم النُّ�سَح واالإر�ساَد الأ�سرتي؛ لتفادي اأ�سباِب الحرائِق.4 اأُقدِّ

5
اأحر�َس على حفِظ الم�ادِّ القابلِة لال�ستعاِل والمنتجِة للَّهِب 

بعيًدا عْن متناوِل االأطفاِل.

َة وج�ِد طّفايِة الحريِق في المنزِل.6
َّ
َر اأهمي اأُقدِّ

ّفايِة بالت�سل�سِل عنَد اإطفاِء الحريِق.7 اأتَّبَع خط�اِت ا�ستعماِل الطَّ

8
َد اإخ�تي وزمالئي اإلى �سرورِة اإطفاِء الّناِر في الرحالِت  اأُر�سِ

ِة والمحافظِة على البيئِة.
َّ
التَّرفيهي

رورِة.9  عنَد ال�سَّ
ِّ
فاِع المدني اأتَّ�سَل بالدِّ

10
مع  التَّعامِل  عنَد  ِة  العامَّ المِة 

َّ
وال�س ِة  حَّ ال�سِّ متطلَّباِت   

َ
اأراعي

االأجهزِة الَّتي قْد ت�سبُب الحريَق.



التَّمديداُت الكهربائيَُّة المنزليَُّة 

ِة?
َّ
ُة بالّطاقِة الكهربائي

َّ
ُة اŸنزلي

َّ
ُد الأجهزُة الكهربائي كيَف ُتزوَّ

ِة بطريقٍة اآمنٍة و�صحيحٍة?
َّ
ِة اŸنزلي

َّ
ُة تنفيِذ التَّمديداِت الكهربائي

َّ
ما اأهّمي

الَوحدُة العا�öُة



 م�صادِر الّطاقِة الَّتي يعتمُد عليها الإن�صاُن ‘ حياتِه 
ِّ
الّطاقُة الكهربائيُة واحدٌة من اأهم

ِة ‘ 
َّ
 اŸت�صارِع ازدادْت ا�صتخداماُت الّطاقِة الكهربائي

ِّ
ِر التُّكنولوجي اŸعا�öِة. ومَع التَّطوُّ

ٌة  ُة حيويٌَّة ومهمَّ
َّ
دِة، مثِل: الإنارِة والتَّدفÄِة والتÈَّيِد. فالّطاقُة الكهربائي مناحي ا◊ياِة اŸتعدِّ

 الَّذي ُيحتُِّم علينا 
ُ
لكنَّها ت�صبُح م�صدًرا للخطِر اإذا ⁄ ُت�صتخدم ب�صكٍل �صحيٍح واآمٍن، الأمر

المِة وتدابÒِها؛ ل�صماِن الوقايِة مْن flاطِرها.
َّ

�öورَة معرفِة قواعِد الأمِن وال�ص

َة ر�صِمها، 
َّ
ِة، وكيفي ِة اŸهمَّ

َّ
موِز الكهربائي

ُّ
ُف ‘ هذِ√ الَوحدِة بع�َض اŸفاهيِم والر

َّ
و�صتتعر

ِة. 
َّ
وطرائَق تنفيِذ بع�ِض التَّو�صيالِت الكهربائي

يُتوقَُّع منَ∂ بعَد درا�صِة هذِه الَوحدِة اأْن:

ِة مثَل: اÿطِّ ا◊امي، اÿطِّ البارِد.
َّ
َف بع�َض اŸفاهيِم الكهربائي

َّ
تتعر  

ِة.
َّ
موِز الكهربائي

ُّ
َف بع�َض الر

َّ
تتعر  

.
ِّ
تو�صَل نهاياِت الأ�صالِك بالقاب�ِض )الفي�ِض( الثُّنائي  

.
ِّ
تو�صَل نهاياِت الأ�صالِك بالقاب�ِض )الفي�ِض( الثُّالثي  

.
ِّ
�ِض )الإبريِز( الثُّنائي

َ
تو�صَل نهاياِت الأ�صالِك باŸِْقب  

.
ِّ
�ِض )الإبريِز( الثُّالثي

َ
تو�صَل نهاياِت الأ�صالِك باŸِْقب  

ِة.
َّ
ِة عنَد العمِل بالتَّمديداِت الكهربائي المِة العامَّ

َّ
ِة وال�ص حَّ َق متطلَّباِت ال�صِّ

ِّ
ُتطب  
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ُل ر�ُض الأوَّ الدَّ

التَّوUصيالُت الكهربائيَُّة

اأخطاٍء،  حدوِث  ودوَن  وب�صهولٍة،  �صحيحٍة  بطريقٍة  ِة 
َّ
الكهربائي التمديداِت  لتنفيِذ 

مْن  طاُت  المخطَّ هذِ√  وتتكوُن  ِة. 
َّ
الكهربائي للتَّمديداِت  طاٍت  مخطَّ ر�صِم  مْن  ُبدَّ  ل 

يَن 
ِّ
ميَن( والفني �صوِم المتعارِف عليها بيَن المهند�صييَن )الُم�صمِّ

ُّ
موِز والر

ُّ
مجموعٍة مَن الر

 
ِّ
الكهربائي التَّياِر  بم�صدِر  المتنوعُة  ُة 

َّ
الكهربائي الأجهزُة  تو�صُل  )المنفذيَن(.  يَن 

ِّ
والِمهني

�ِض )الإبريِز( المو�صوِل مَع 
َ
 )الفي�َض(، الذي يو�صُل بالِمْقب

َ
عن طريِق قطعٍة ت�صّمى القاب�ض

ِة. 
َّ
م�صدِرالّطاقِة الكهربائي

اأوًل: مØاهيُم كهربائيٌة

ي تزويٍد   بو�صاطِة خطَّ
ِّ
ِة عن طريِق التَّياِر الكهربائي

َّ
 تزويُد المنازِل بالّطاقِة الكهربائي

ُّ
يتم

فاِن على النَّحِو الآتي:
َّ
 ي�صّمى: الخطَّ البارَد، وُيَعر

ُ
 والآخر

َ
ى: الخطُّ الحامي اأحُدهما ي�صمَّ

الî§ُّ الحامي  -  1

.)L( ِة، وي�صمى خطَّ الفاِز وُيرمُز له بحرِف
َّ
حناِت الكهربائي هَو الخطُّ الحامُل لل�صُّ

الî§ُّ الُمحايُد اأو البارُد  -  2

، وي�صّمــى خطَّ )النتِر(، 
ٌ
ــَة، وجهدُ√ �صفر

َّ
ُل الدارَة الكهربائي هــو الخطُّ الــذي يكمِّ

.)N( َمُز له بحرِف
ْ
وُير

Nَ§ُّ التاأري†ِض  -  3

 اإلى 
ِّ
 تو�صيُلُه عْن طريِق القاب�ِض الثالثي

ُّ
وهــَو الخطُّ المو�صوُل بنقطِة التاأري�ِض ويتــم
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دمِة  ِة لحمايِة الإن�صاِن من خطِر ال�صَّ
َّ
ِة المنزلي

َّ
ِة في الأجهزِة الكهربائي

َّ
الأج�صاِم المعدني

.)E( ِة، وُيرمُز له بحرِف
َّ
الكهربائي

موُز الكهربائيَُّة ثانيًا: الرُّ

وائِر الكهربائيِة، بحيُث تكوُن  ٌة ُمتَّفٌق عليها لمكوناِت الدَّ
َّ
 رموٌز ور�صوٌم تو�صيحي

َ
هي

َذيِن، وفيما ياأتي بع�ُض   المنفِّ
ِّ
 والمهني

ِّ
ِم والفّني لغًة م�صتركًة مفهومًة بيَن المهند�ِض الم�صمِّ

ِة:
َّ
موِز الكهربائي

ُّ
الر

قم مز الكهربائيالمكون اأو العن�صرالرَّ الرَّ

 الحامي1
ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخطُّ الحي

- - - - - - - - - - - - - - -الخطُّ المحايُد البارُد2

 )اليرُث(3
ُّ
ـــ . ـــ . ـــ . ـــ . ـــ . ـــ . ـــ . ـــ . ـــالخطُّ الأر�صي

4)
ُّ
 )الإبريُز الثُّنائي

ُّ
ُ الثُّنائي

المقب�ض

5)
ُّ
 )الإبريز الثُّالثي

ُّ
ُ الثُّالثي

 المقب�ض

نقطُة التاأري�ض6

المِة العامَِّة عنَد العمِل بالتَّمديداِت الكهربائيَِّة ِة وال�صَّ حَّ ثالثًا: قواعُد ال�صِّ

بطريقٍة  معها  وُيتعاَمَل  ُت�صتخدْم   
ْ
لم اإذا  ا 

ً
كبير ا 

ً
خطر ُة 

َّ
الكهربائي الّطاقُة  ُل  ُت�صكِّ قْد 

عنَد  ال�صديُد  والحذُر  ِة،  العامَّ المِة 
َّ

وال�ص ِة  حَّ ال�صِّ قواعِد  مراعاُة  فيجُب  واآمنٍة،  �صحيحٍة 

ًة َيجُب مراعاتها عنَد العمِل  ُط )10-1( ار�صاداٍت مهمَّ التَّعامِل معها، ويو�صُح المخطَّ

ِة. 
َّ
في التمديداِت الكهربائي
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 • Ωُدا��î��ُب ا���ص��ت���é���ي

��الم��ِة  و���ص��ائ��ِل ال�����صَّ

�ِة كارت�داِء الأحذيِة  العامَّ

الوقايِة  واأجهزِة  املعزولِة 

 Ωِدا��îِة وا�صت��
َّ
î�صي� ال�صَّ

العَدِد والأدواِت اليدويَِّة 

املعزولِة.

 Ωُدا��î��ُب ا���ص��ت���é���ي
ل تعبåْ, باأ…ِّ عن�öٍ يف • 1

التمدي�داِت الكهربائيِة 

اأو تلم�ص��ُ¬ دوَن اإ�ص�راِ± 

معلِّمَ∂.

ل تعبåْ, باأ…ِّ عن�öٍ يف 
3 ي��é��ُب ف�����ص��ُل ال��ت��يّ��اِر • 

 ق��ب��َل 
ِّ
ال���ك���ه���رب���ائ���ي

التَّعام��ِل م�َع التَّمدي�داِت 

والتَّوUصيالِت الكهربائيَِّة.

ل تعم�ْل ويداَ∑ مبتلَّت�اِن, • 

عل≈  ت��ق��ُف   âَ����واأن اأو 

اأر�ٍض مبتَلٍَّة.

ي��é��ُب ف�����ص��ُل ال��ت��يّ��اِر 
2

ِة.
َّ
كُل )10-1(: مخطٌط لبع�ِض الإر�صاداِت اأثناَء العمِل في التمديداِت الكهربائي ال�صَّ

.
ٌّ

كُل )10-2(: قاب�ٌض ثنائي ال�صَّ

رابًعا: اأنواُع القواب�ِض

)الكيبِل(  ال�صلِك  نهايِة  في  مت�صلًة  تكوُن  ٌة 
َّ
اأداُة و�صٍل كهربائي )الفي�ُض( هو   

ُ
القاب�ض

القاب�ِض  و�صِع  عنَد   ،
ِّ
الكهربائي اِر 

ّ
بالتي تزويدِ√  بق�صِد  ؛ 

ِّ
الكهربائي بالجهاِز  المتَّ�صِل 

ِة. وللقواب�ِض اأنواٌع عدٌة، 
ّ
�ِض )الإبريِز( الذي يكوُن مو�صوًل مع الطاقِة الكهربائي

َ
بالِمْقب

ِة 
َّ
المعدني الأطراِف  ذو   

ُّ
الثُّالثي  ُ

والقاب�ض يِن، 
َّ
المعدني الطرفيِن  ذو   

ُّ
الثنائي  

ُ
القاب�ض فمنها 

�ُض(، وفيما ياأتي تعريُف كلِّ منهما: الثَّالثِة )الموؤرَّ

ُّ
القاب�ُض الثُّنائي  -  1

اِن يو�صُل بُكلِّ طرٍف 
ّ
هو قاب�ٌض له طرفاِن معدني

، اأحدهما الخطُّ الحامي )الفاُز(  �صلٌك اأو خطٌّ

 ،)N( )(، والّثانــي الخطُّ المحايــُد )البارُدL(

كل )2-10(. كما في ال�صَّ
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 )الموؤرَّ�ُض(
ُّ
القاب�ُض الثاّلثي  -  2

ٍة، ويو�صُل 
َّ
 الذي له ثالثُة اأطــراٍف معدني

ُ
هو القاب�ــض

 )L( )ِبُكلِّ طرٍف �صلٌك. اأحدها الخطُّ الحامي )الفاُز

والّثاني الخطُّ المحايُد )البارُد( )N(، والخطُّ الثالُث 

 )E(، كما 
ِّ
مــَع الطرِف الأو�صِط وهَو الخــطُّ الأر�صي

كِل )3-10(. في ال�صَّ

 
ِّ
ُز بيــَن القاب�ِض الثُّنائي

ِّ
بعــَد اأْن تعرفَت المق�صوَد بالقاب�ــضِ واأنواَعُه، واأ�صبحَت تمي

ــَة قطِع اأطراِف 
َّ
(، وبعــَد اأن تعلَّمَت في �صفــوٍف �صابقٍة كيفي �ــضِ  )الموؤرَّ

ِّ
والثُّالثــي

ر�ِض كيَف  ــِة، �صتتعلُم في هــذا الدَّ الأ�صــالِك وتعرِيتها با�صتخــداِم الأدواِت الخا�صَّ

 بنوعيِه مَع نهاياِت الأ�صالِك.
َ

تو�صُل القاب�ض

.
ٌّ

 )10-3(: قاب�ٌض ثالثي
ُ
كل ال�صَّ

ْر تذكَّ

الأ�صالِك  ايُة 
َّ
َعر منها  الأدواِت  مَن  مجموعٍة  اإلى  نحتاج  ِة 

َّ
الكهربائي التَّو�صيالِت  لتنفيِذ 

كِل  كِل )10-4(، والِمفكُّ الفاح�ُض، في ال�صَّ ُة، في ال�صَّ
ّ
ايُة الآلي

ّ
اليدويُة المعزولُة، والعر

كِل )6-10(. )10-5(. وزّراديَُّة َجْدِل اأ�صالٍك يدويٌة معزولٌة، في ال�صَّ

اياِت. 
ّ
كُل )10-4(: بع�ُض اأنواِع العر ال�صَّ

اَيٌة يدويٌَّة معزولة.
ّ
ٌة.) اأ ( َعر

َّ
اَيٌة اآلي

ّ
)ب( َعر

كُل )10-5(: مفكٌّ فاح�ُض. كُل )10-6(: زّراديَُّة جدِل اأ�صالٍك يدويٌة معزولٌة.ال�صَّ ال�صَّ
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تمريُن )1-10(
ِّ
وUصُل نهاياِت الأ�صالِ∑ بالقاب�ِض )الØي�ِض( الثُّنائي

ُّ
النَّتاêُ التعلُّمي

•	.
ِّ
ي�صَل نهاياِت الأ�صالِك بالقاب�ِض )الفي�ِض( الثُّنائي

المعلوماُت النَّ¶ريَُّة

؛، لذا 
ِّ
القواب�ُض الثُّنائيَُّة اأدواٌت لتو�صيِل العديِد مَن الأجهزِة الكهربائيَِّة بم�صدِر التَّّياِر الكهربائي

ُد الأجهزُة بالطاقِة الكهربائيَِّة. لُبدَّ من تعلُِّم كيفيَِّة و�صِل القواب�ِض الثُّنائيَِّة بنهاياِت الأ�صالِك الَّتي تزوِّ

الموادُّ والأدواُت والتéَّهيزاُت الالزمُة

 )ذو �صلكيِن(، وزّراديَُّة اأ�صالٍك يدويٌة معزولٌة، 
ٌّ

، و�صلٌك )كيبٌل( ثنائي
ٌّ

قاب�ٌض )في�ٌض( ثنائي

لٌَّب(،  ، وُم�صَ وقطاعُة اأ�صالٍك يدويٌة معزولٌة، وعرايُة اأ�صالٍك يدويٌَّة معزولٌة، ومفكاِن )عاديٌّ

وماٌء، و�صابوٌن.

Nُُ£واُت تنØيِذ التَّمريِن

قُم َوُر التَّو�صيحيَُّةNُ£واُت العمِلالرَّ ال�صُّ

ِة 1 المِة العامَّ
َّ

ِة وال�ص حَّ راِع متطلَّباِت ال�صِّ

عنَد التَّعامِل مَع الكهرباِء، مثَل: ارتداِء 

ــِة بالتَّعامِل مع  مالب�ِض العمــِل الخا�صَّ

كِل )7-10(. الكهرباِء، كما في ال�صَّ

كُل )7-10( ال�صَّ

ِز الموادَّ والأدواِت الاّلزمَة قبَل البدِء 2 جهِّ

كل )8-10(. بالعمِل، كما في ال�صَّ

كُل )8-10( ال�صَّ
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لِك )الكيبلِ( 3  لل�صِّ
َّ
اأزِل العازَل الخارجي

لكيِن  بقّطاعِة الأ�صالِك للك�صِف عِن ال�صِّ

في  كما  منا�صٍب،  وبطوٍل  يِن 
َّ
الّداخلي

كِل )9-10(. ال�صَّ

كُل )9-10( ال�صَّ

لكيِن الُمــراِد و�صُلهما 4
ِّ

 طرفــي ال�ص
ِّ
َعر

 
َّ
ايِة الأ�صــالِك، ثم

ّ
بطــوِل )1 �صــم( بعر

اجدلهمــا بزّراديَِّة الأ�صــالِك، كما في 

ال�ّصكِل )10-10(.

كُل )10-10( ال�صَّ

المنا�صِب، 5 بالِمَفكِّ  القاب�ِض  ُفكَّ ِغطاَء 

كِل )11-10(. كما في ال�صَّ

كُل )11-10( ال�صَّ

رفيِن المعدنييِن 6  على الطَّ
َ

ُفـكَّ البراغــي

كــِل  ال�صَّ فـي  كمـا  ـا، 
ًّ
جزئي للـقـابـ�ِض 

.)12-10(

كُل )12-10( ال�صَّ
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ى مَن ال�صلِك 7
ّ
اأدخْل طرفي الجزِء المعر

في مجرى اأطراِف القاب�ِض مَع الحذِر 

نِة  عيراِت المكوِّ ِمن خروِج اأيٍّ من ال�صُّ

�ِض،  الُمخ�صَّ المجرى  خارَج  لِك 
ِّ

لل�ص

كِل )13-10(. كما في ال�صَّ
كُل )13-10( ال�صَّ

يِن للقاب�ِض، 8
َّ
رفيِن المعدني ي الطَّ

َّ
�ُصدَّ برغي

لكيِن في مكانهما 
ِّ

وتاأكْد من ثباِت ال�ص

كِل  ا خفيًفا، كما في ال�صَّ هما �صدًّ ب�صدِّ

.)14-10(

كُل )14-10( ال�صَّ

9

10

11

 
َّ
اأعْد ِغطاَء القاب�ِض اإلى مكانِه ثمَّ �ُصدَّ برغي

كِل )15-10(. التثبيِت، كما في ال�صَّ

ِف الأدواِت الّتي ا�صتخدَمتها واأعْدها اإلى  نظِّ

�ِض، واترِك المكاَن نظيًفا. مكاِنها المخ�صّ

اغ�صل يديَك جيِّداً بالماِء وال�صابوِن بعَد 

في  الإ�صراِف  دوَن  العمِل  مَن  النتهاِء 

الماِء.

كُل )15-10( ال�صَّ

ٌّ
تمريٌن عملي

في 	• تعلمَت  كما   ،
ٍّ
كهربائي لجهاٍز   

ِّ
الثُّنائي )الفي�ِض(  بالقاب�ِض  الأ�صالِك  نهاياِت  �صْل 

ِة، باإ�صراِف معلِّمَك.
َّ
ابِق، في م�صغِل التربيِة الِمْهِني

ّ
التمريِن ال�ص
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تمريُن )2-10(
ِّ
وUصُل نهاياِت الأ�صالِ∑ بالقاب�ِض )الØي�ِض( الثُّالثي

ُّ
النَّتاêُ التَّعلُّمي

•	.
ِّ
ي�صَل نهاياِت الأ�صالِك بالقاب�ِض )الفي�ِض( الثُّالثي

المعلوماُت النَّ¶ريُة

؛ لذا 
ِّ
ِة بم�صدِر التَّياِر الكهربائي

َّ
ُة تعمُل على و�صِل الأجهزِة الكهربائي

َّ
ُ الثُّالثي

القواب�ض

ُد الأجهزَة بالّطاقِة  ِة بنهاياِت الأ�صالِك الَّتي تزوِّ
َّ
ِة و�صِل القواب�ِض الثُّالثي

َّ
لُبدَّ من تعلُِّم كيفي

 مَع خطِّ التاأري�ِض.
ِّ
ِة اإ�صافًة اإلى و�صِل ج�صمها المعدني

َّ
الكهربائي

الموادُّ والأدواُت والتéَّهيزاُت الاّلزمُة

اأ�صالٍك  ٍة(، وقّطاعُة 
ّ
اأ�صالٍك داخلي  )ذو ثالثِة 

ٌّ
، و�صلٌك )كيبٌل( ثالثي

ٌّ
قاب�ٌض )في�ٌض( ثالثي

 ، يدويٌَّة معزولٌة، وعرايُة اأ�صالٍك يدويٌَّة معزولٌة، وزراديٌة يدويٌة معزولٌة، وِمفّكاِن )عاديُّ

وم�صلٌَّب(، وماٌء، و�صابوٌن.

Nُُ£واُت تنØيِذ التَّمريِن

قُم َوُر التَّو�صيحيَُّةNُ£واُت العمِلالرَّ ال�صُّ

1

2

المــِة 
َّ

وال�ص ــِة  حَّ ال�صِّ متطلبــاِت  راِع 

ِة اأثناَء التعامِل مع الكهرباِء، مثَل:  العامَّ

ِة باأعماِل  ارتداِء مالب�ِض العمِل الخا�صَّ

الكهرباِء.

ِز الموادَّ والأدواِت الاّلزمَة قبَل البدِء  جهِّ

كِل )16-10(. بالعمِل، كما في ال�صَّ

كُل )16-10( ال�صَّ
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لِك )للكيبِل( 3
ِّ

 لل�ص
َّ
اأزِل العازَل الخارجي

للك�صِف  الأ�صالِك  قّطاعِة  با�صتخداِم 

منا�صٍب،  بطوٍل  الثَّالثِة  الأ�صالِك  عِن 

كِل )17-10(. كما في ال�صَّ

كُل )17-10( ال�صَّ

المراِد 4 الثَّالثَة  الأ�صالِك  اأطراَف   
ِّ
عر

 )1( بطول   
ِّ
الثُّالثي بالقاب�ِض  و�صُلها 

كلَّ  اجدْل   
َّ
ثم الأ�صالِك،  ايِة 

ّ
بعر �صم 

طرٍف مَن الأطراِف الثَّالثِة با�صتخداِم 

كِل )18-10(. ّراديَِّة، كما في ال�صَّ الزَّ

كُل )18-10( ال�صَّ

5

6

المنا�صِب،  بالمفكِّ  القاب�ِض  ُفكَّ غطاَء 

كِل )19-10(. كما في ال�صَّ

 الأطــراِف الثَّالثِة للقاب�ِض 
َ

ُفــكَّ براغي

ــا مــع مالحظــِة وجــوِد ِم�صهٍر 
ًّ
جزئي

)فيــوٍز( في هذا النَّوِع وتكوُن وظيفتُه 

 عنَد حدوِث 
ِّ
حمايَة الجهاِز الكهربائي

 عن 
ِّ
اِر الكهربائي

ّ
ٍر اأو زيادٍة في التَّي ِق�صَ

 انــزِع الأطراَف من 
َّ
ِر. ثم

َّ
الحدِّ المقر

كِل )20-10(. مكاِنها كما في ال�صَّ

كُل )19-10( ال�صَّ

كُل )20-10( ال�صَّ
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اَة كلٌّ في 7
ّ
اأدخــْل اأطراَف الأ�صــالِك الُمعر

المجــرى الخا�ــضِّ بِه فــي القـاب�ِض على 

لــُك ذو اللَّــوِن الأخ�صــِر  ــل ال�صِّ اأْن يو�صَ

والأ�صفــِر مع طرِف القاب�ــضِ الأو�صِط اأو 

كِل )21-10(. (، كما في ال�صَّ
ِّ
)الأر�صي

كُل )21-10( ال�صَّ

8

9

10

11

ْد  وتاأكَّ القاب�ِض  اأطراِف   
َ

براغي �ُصدَّ 

كِل  ال�صَّ في  كما  الأ�صالِك،  تثبيِت  مْن 

.)22-10(

�ُصدَّ   
َّ
ثم مكانِه  اإلى  القاِب�ِض  غطاَء  اأعِد 

كِل )23-10(. ، كما في ال�صَّ
َّ
البرغي

ا�صتخدمتهــا  الَّتــي  الأدواِت  ــِف  نظِّ

 ، �ــضِ واأعدهــا اإلــى مكانهــا المخ�صَّ

واترِك المكاَن نظيًفا.

ابوِن  داً بالمــاِء وال�صّ
ِّ
اغ�صــْل يديَك جي

بعَد النتهاِء من العمِل، دوَن الإ�صراِف 

في الماِء.

كُل )22-10( ال�صَّ

كُل )23-10( ال�صَّ

ٌّ
تمريٌن عملي

، كما 	•
ِّ
 بالقاب�ِض )الفي�ِض( الثُّالثي

ٍّ
( لجهاٍز كهربائي

ِّ
�صْل نهاياِت اأ�صالِك )الكيبِل الثُّالثي

ِة، وباإ�صراِف معلِّمَك.
َّ
ابِق، في م�صغِل التربيِة الِمْهني

ّ
تعلمَت في التَّمريِن ال�ص

ْر فكِّ

.
ٌّ

 لديَك ثنائي
ُ

ا، والمقب�ض
ًّ
 ثالثي

ِّ
 الجهاِز الكهربائي

ُ
ماذا تفعُل في حاِل كان قاب�ض
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ثالثًا: المقاب�ُض المنزليُِّة

ِة 
َّ
 هو مخرٌج لتزويِد القواب�ِض المو�صولِة بالأجهزِة الكهربائي

ُ
تعريُف المقاب�ِض: المقب�ض  -  1

ِة بلوحِة 
ّ
، ويكوُن مو�صوًل من خالِل اأ�صالِك التمديداِت الكهربائي

ِّ
بالتياِر الكهربائي

.
ِّ
اِر الكهربائي

ّ
توزيِع التَّي

اأنواُع المقاب�ِض المنزليَِّة  -  2

ُة نوعاِن هما:
َّ
 المنزلي

ُ
المقاب�ض

: هو مخــرٌج لتزويِد القواب�ــضِ المو�صولِة بالأجهــزِة الكهربائيَِّة 
ُّ
المقب���ضُ الثُّنائ��ي  - اأ 

، ويكوُن مو�صــوًل بو�صاطِة 
ِّ
بالتيــاِر الكهربائــي

اأ�صالِك التَّو�صيــِل الكهربائيَِّة بلوحِة توزيِع التَّّياِر 

 مخرجاِن: 
ِّ
، ويكوُن للمقب�ِض الثُّنائي

ِّ
الكهربائي

ُل مو�صــوٌل بالخــطِّ الحامــي )L(، والّثاني  الأوَّ

كَل  مو�صــوٌل بالخــطِّ البــارِد )N(. انظــر ال�صَّ

.)24-10(

ِة 
َّ
: هَو مخرٌج لتزويِد القواب�ِض المو�صولــِة بالأجهزِة الكهربائي

ُّ
المقب���ضُ الثُّالثي  - ب 

 ليقــوَم باأعمالِه، ويكوُن له ثالثُة 
ِّ
اِر الكهربائي

ّ
ِّ بالتَّي

من خالِل القاب�ــض الثُّالثي

  ،)L( ُل مو�صوٌل مع الخطِّ الحامي ماآخــَذ: الأوَّ

  ،)N( )والّثاني مو�صوٌل بالخطِّ المحايِد )البارد

 )E(. لذا ل ُبدَّ 
ِّ
والّثالُث مو�صوٌل بالخطِّ الأر�صي

ِة و�صِل نهاياِت الأ�صالِك بالمقب�ِض 
َّ
من تعلُِّم كيفي

كِل )25-10(. . انظِر ال�صَّ
ِّ
)الإبريِز( الثُّالثي

.
ٌّ

كُلُ )10-24(: مقب�ٌض ثنائي ال�صَّ

.
ٌ
كُل )10-25(: مقب�ٌض ثالثي ال�صَّ
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تمريُن )3-10(
ِّ
وUصُل نهاياِت الأ�صالِ∑ بالمقب�ِض )الإبريِز( الثُّنائي

ُّ
النَّتاêُ التَّعلُّمي

•	.
ِّ
ي�صَل نهاياِت الأ�صالِك بالمقب�ِض )الإبريِز( الثُّنائي

المعلوماُت النَّ¶ريَُّة

اِر 
ّ
ــِة بالتَّي

َّ
 هـــَو مخـرٌج لتـزويِد القواب�ــضِ المو�صـولِة بالأجهـــزِة الكهـربائي

ُ
المقب�ض

اِر 
ّ
ِة بلوحِة التَّوزيِع للتَّي

َّ
، ويكوُن مو�صوًل بو�صاطِة اأ�صالِك التمديداِت الكهربائي

ِّ
الكهربائي

، ويكوُن لُه ماأخذاِن: الأوُل مو�صوٌل 
ُّ
 الثنائي

ُ
، ومن اأنواِع المقاب�ِض: المقب�ض

ِّ
الكهربائــي

.)N( والّثاني مو�صوٌل بالخطِّ البارِد ،)L( بالخطٌّ الحامي

الموادُّ والأدواُت والتéَّهيزاُت الاّلزمُة

يِن(، وزراديَُّة اأ�صالٍك يدويٌة 
َّ
 )ذو �صلكين داخلي

ُّ
، و�صلٌك )كيبل( ثنائي

ُّ
مقب�ٌض )اإبريٌز( ثنائي

مفتاٍح  وعلبُة  معزولٌة،  يدويٌَّة  اأ�صالٍك  اَيُة 
ّ
وعر معزولٌة،  يدويٌَّة  اأ�صالٍك  وقطاعُة  معزولٌة، 

وم�صلٌَّب(،   ، )عاديُّ وِمفّكاِن  واحدٍة،  بفتحٍة  مفتاٍح  وغطاُء   ،
ٌّ

ثالثي  
ٌ
وج�صر ٌة، 

َّ
خارجي

وماٌء، و�صابوٌن.

Nُُ£واُت تنØيِذ التَّمريِن

قُم َوُر التَّو�صيحيَُّةNُ£واُت العمِلالرَّ ال�صُّ

ِة 1 المِة العامَّ
َّ

ِة وال�ص حَّ راِع متطلَّباِت ال�صِّ

عنَد التَّعامِل مَع الكهرباِء، مثَل: ارتداِء 

ــِة بالتَّعامِل مَع  مالب�ِض العمــِل الخا�صَّ

الكهرباِء.

كُل )26-10( ال�صَّ

ِز الموادَّ والأدواِت الاّلزمَة قبَل البدِء 2 َجهِّ

كِل )26-10(. بالعمِل، كما في ال�صَّ
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 عِن الكيبِل بطوٍل 3
َّ
اأزِل العازَل الخارجي

منـا�صـٍب با�صتـخـداِم قّطاعــِة الأ�صـالِك 

يِن، كما 
َّ
للك�صِف عن ال�صلكيِن الداخلي

كِل )27-10(. في ال�صَّ

كُل )27-10( ال�صَّ

يــِن في 4
َّ
 طرفــي ال�صلكيــِن الداخلي

ِّ
عــر

لــِك )الكيبل( المــراِد تثبيُتُه بطول 
ِّ

ال�ص

واأجــِدْل  الأ�صــالِك  ايــِة 
ّ
بعر )1�صــم( 

اأطراَف الأ�صالِك الَّتي عريَتها، كما في 

كِل )28-10(. ال�صَّ
كُل )28-10( ال�صَّ

في 5 الموجوديِن  يِن 
َّ
البرغي ا 

ًّ
جزئي فكَّ 

 مَن 
ِّ
نقطتي التَّو�صيِل مَن الجزِء الخلفي

كِل )29-10(. الإبريِز، كما في ال�صَّ

كُل )29-10( ال�صَّ

لِك 6
ِّ

ى مــَن ال�ص
ّ
ــرَف الُمعر اأدخــِل الطَّ

للخــطِّ  التَّو�صيــِل  نقطــة  فــي  ِل  الأوَّ

 
َّ
 ثم

ِّ
الحامــي )L( فــي مجرى البرغــي

لِك، 
ِّ

، وتاأكْد من تثبيِت ال�ص
َّ
�صدَّ البرغي

كِل )30-10(. كما في ال�صَّ
كُل )30-10( ال�صَّ
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لِك الّثاني 7 ى من ال�صِّ
َّ
اأدخِل الطرَف الُمعر

المحايِد  الخطِّ  في  الّتو�صيِل  نقطِة  في 

 ثم �صدَّ 
ِّ
)البارِد( )N( في مجرى البرغي

لِك، كما  ، وتاأكد من تثبيِت ال�صِّ
َّ
البرغي

كِل )31-10(. في ال�صَّ

كُل )31-10( ال�صَّ

لكيِن في مكانهما 8
ِّ

ال�ص ثباِت  تاأكْد من 

ب�صكٍل  حدٍة  على  �صلٍك  كلِّ  ب�صحِب 

كِل )32-10(. خفيٍف، كما في ال�صَّ

كُل )32-10( ال�صَّ

9 
ِّ
ِب الإبريَز في فتحِة الج�صِر الثالثي ركِّ

كِل )33-10(. الو�صطى، كما في ال�صَّ

كُل )33-10( ال�صَّ

اثــِن بالمفــكِّ العــاديِّ نتــوَء التثبيِت 10

 تثبيَت الإبريــِز في مكاِنِه على 
َ
لُتْحِكم

كِل )34-10(. الج�صِر، كما في ال�صَّ

كُل )34-10( ال�صَّ

نتوء التثبيت
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11

12

13

14

15

علبِة  على  مكانِه  في   
َ
الج�صر ِب  َركِّ

كِل  ال�صَّ في  كما  ِة، 
َّ
الخارجي المفتاِح 

.)35-10(

من  د  وتاأكَّ الج�صِر  تثبيِت  براغي  �صدَّ 

ثباِتِه في مكانِه ب�صكٍل م�صتٍو، كما في 

كِل )36-10(. ال�صَّ

ِب الغطاَء ذي الفتحِة الواحدِة على  ركِّ

ِي التثبيِت، كما في 
َّ
 �ُصدَّ برغي

َّ
الج�صِر ثم

كِل )37-10(. ال�صَّ

ا�صتخدمتـــها  الَّتي  الأدواِت  ـــــِف  نظِّ

 ، �ــضِ واأعدهــا اإلــى مكانهــا المخ�صَّ

واترِك المكاَن نظيًفا.

ابوِن  وال�صّ بالماِء  داً 
ِّ
جي يديَك  اغ�صْل 

بعَد النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�صراِف 

في الماِء.

ُ
الج�صر

كُل )35-10( ال�صَّ

برغي التثبيت
ُ
الج�صر

كُل )36-10( ال�صَّ

غطاء ذو فتحٍة واحدٍة

كُل )37-10( ال�صَّ

ٌّ
تمريٌن عملي

ابِق، في 	•
َّ

، كما تعلَّمَت في التَّمريِن ال�ص
ِّ
�صْل نهاياِت الأ�صالِك بالمقب�ِض )الإبريِز( الثُّنائي

ِة، باإ�صراِف معلِّمَك.
َّ
م�صغِل التَّربيِة الِمْهني
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تمريُن )4-10(
ِّ
وUصُل نهاياِت الأ�صالِ∑ بالمقب�ِض )الإبريِز( الثُّالثي

ُّ
النَّتاêُ التَّعلُّمي

•	.
ِّ
ي�صَل نهاياِت الأ�صالِك بالمقب�ِض )الإبريِز( الثُّالثي

المعلوماُت النَّ¶ريُة

ُة بِه لتقوم 
َّ
ُد الأجهزُة الكهربائي  الَّذي ُتزوَّ

ِّ
اِر الكهربائي

ّ
 م�صادُر للتَّي

َ
ُة هي

َّ
ُ الثُّالثي

المقاب�ض

باأعماِلها، ويكوُن له ثالثُة ماآخَذ، الأوُل مو�صوٌل بالخطِّ الحامي )L(، والثَّاني مو�صوٌل 

.)E( 
ِّ
بالخطِّ المحايِد )البارِد( )N(، والّثالُث مو�صوٌل بالخطِّ الأر�صي

الموادُّ والأدواُت والتéَّهيزاُت الاّلزمُة

 )ذو ثالثِة اأ�صالٍك داخليٍَّة(، وقطاعُة اأ�صالٍك يدويٌة 
ٌّ

، و�صلٌك )كيبٌل( ثالثي
ُّ
مقب�ٌض )اإبريٌز( ثالثي

، وم�صلٌَّب(،  معزولٌة، وعرايُة اأ�صالٍك يدويٌة معزولٌة، وزرادّيٌة يدويٌة معزولٌة، ومفّكاِن )عاديٌّ

وماٌء، و�صابوٌن.

الكيبل: يتكون من �صلكين اأو اأكثر ُيلّفاِن اأو ُيثنياِن مًعا.

Nُُ£واُت تنØيِذ التَّمريِن

قُم َوُر التَّو�صيحيَُّةNُ£واُت العمِلالرَّ ال�صُّ

ِة 1 ــِة وال�ّصالمِة العامَّ حَّ راِع متطلباِت ال�صِّ

عنــَد التَّعامِل مَع الكهربــاِء، مثَل: ارتداِء 

ِة باأعماِل الكهرباِء. مالب�ِض العمِل الخا�صَّ

كُل )38-10( ال�صَّ

الالزمــَة 2 والأدواِت  المــوادَّ  ــِز  َجهِّ

كِل  قبــَل البدِء بالعمِل، كمــا في ال�صَّ

.)38-10(
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 عــن ال�صلــِك 3
َّ
اأزِل العــازَل الخارجــي

)الكيبــل( بطــوٍل منا�صــٍب، بقّطاعــِة 

الأ�صــالِك   عــِن  للك�صــِف  الأ�صــالِك؛ 

كِل )39-10(. ِة، كما في ال�صَّ
ّ
الداخلي

كُل )39-10( ال�صَّ

الثالثِة 4 الّداخليِة  الأ�صالِك  اأطراَف   
ِّ
عر

لِك )الكيبل( المراِد تثبيُتُه بطوِل 
ِّ

في ال�ص

 
ّ
ايِة الأ�صالِك، ثم

ّ
)1 �صم( با�صتخداِم عر

ًدا، كما في 
ِّ
ى جي

َّ
اجِدِل الطرَف الُمعر

كِل )40-10(. ال�صَّ
كُل )40-10( ال�صَّ

ُفــّك البراغي الثالثــَة الموجــودَة في 5

ا، كما 
ًّ
 من الإبريِز جزئي

ِّ
الجــزِء الخلفي

كِل )41-10(. في ال�صَّ

اأحد

البراغي

كُل )41-10( ال�صَّ

ى 6
َّ
ِل المعر لــِك الأوَّ

ِّ
اأدخــْل طرَف ال�ص

 
َّ
، ثم

ِّ
)خَط الفــاِز( في مجــرى البرغي

 في نقطِة التَّو�صيِل )L( على 
َّ
�ُصدَّ البرغي

لِك، كما 
ِّ

الإبريِز، وتاأكْد من تثبيِت ال�ص

كِل )42-10(. في ال�صَّ
كُل )42-10( ال�صَّ
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ى 7
ّ
لــِك الّثاني المعر

ِّ
اأدخْل طــرَف ال�ص

 �صدَّ 
َّ
، ثم

ِّ
)خطِّ النتِر( في مجرى البرغي

 في نقطــِة التَّو�صيِل )N( على 
َّ
البرغــي

لِك كما 
ِّ

ْد من تثبيِت ال�ص الإبريِز، وتاأكَّ

كل )43-10(. في ال�صَّ
كُل )43-10( ال�صَّ

نقاط التو�صيل

كُل )44-10( ال�صَّ

كُل )45-10( ال�صَّ

كُل )46-10( ال�صَّ

ى 8
ّ
لــِك الّثالِث المعر

ِّ
اأدخْل طرَف ال�ص

)ذي اللَّــوِن الأخ�صــِر والأَ�صفــِر( في 

 فــي نقطِة 
ِّ
 الأر�صــي

ِّ
مجــرى البرغــي

د من   وتاأكَّ
َّ
 �صدَّ البرغي

َّ
التَّو�صيِل )E(، ُثم

�ِض  لِك في المجرى المخ�صَّ
ِّ

تثبيِت ال�ص

كل )44-10(. لُه، كما في ال�صَّ

رتِِّب الأ�صالَك الثَّالثَة، و�صْع ُكالًّ منها 9

�ِض لُه في الإبريِز  في المجرى المخ�صَّ

كِل )45-10(. ، كما في ال�صَّ
ِّ
الثُّالثي

 على علبِة المفتاِح، 10
َّ
ركِب الإبريَز الثالثي

ها  علًما باأنَُّه يمكُن ا�صتخداُم العلبِة نف�صِ

ذاِت  مْن  والأباريِز  المفاتيِح  لتركيِب 

كِل )46-10(. النوِع، كما في ال�صَّ
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11

12

13

على  لتثبيتِه  الإبريِز  تثبيِت   
َ

براغي �ُصدَّ 

كِل )47-10(. العلبِة، كما في ال�صَّ

نظِف الأدواِت الَّتي ا�صتخدمتها واأعدها 

�ِض، واترِك المكاَن  اإلى مكانها المخ�صَّ

نظيًفا.

ابوِن  داً بالمــاِء وال�صّ
ِّ
اغ�صــل يديَك جي

بعَد النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�صراِف 

في الماِء.

كُل )47-10( ال�صَّ

ٌّ
تمريٌن عملي

ابِق، في 	•
َّ

، كما تعلَّمَت في التَّمريِن ال�ص
ِّ
�صْل نهاياِت الأ�صالِك بالمقب�ِض )الإبريِز( الثُّالثي

ِة، باإ�صراِف معلِّمَك.
َّ
م�صغِل التَّربيِة المهني
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 ثالثًة منها.
ْ
ِة ا�صتخداماٌت متعددٌة، اذكر

َّ
للطاقِة الكهربائي  -  1

ــِة عنَد العمِل فــي التَّمديداِت  المِة العامَّ
َّ

ــِة وال�ص حَّ ْد ثالًثا مــن قواعِد ال�صِّ عــدِّ  -  2

ِة.
َّ
الكهربائي

ِة الآتيِة:
َّ
 رموَز العنا�صِر الكهربائي

ْ
ار�صم  -  3

.
ُّ
ُ الثُّنائي

- المقب�ض اأ 

.
ُّ
ُ الثُّالثي

ب - المقب�ض

- الخطُّ الحامي. جـ 

- الخطُّ البارُد. د 

- خطُّ التاأري�ِض. هـ 

?
ِّ
 والقاب�ِض الثُّالثي

ِّ
ما الفرُ¥ بيَن القاب�ِض الثُّنائي  -  4

?
ِّ
 والمقب�ِض الثُّالثي

ِّ
ما الفرُ¥ بيَن المقب�ِض الثُّنائي  -  5

ما الم�صكلُة المتوقَُّع حدوُثها في كلٍّ مَن الحالِت الآتيِة:  -  6

ِة قبَل 
َّ
 عِن التَّمديداِت والتَّو�صيالِت الكهربائي

ِّ
اِر الكهربائي

ّ
- عدُم ف�صِل التَّي اأ 

العمِل بها.

ِة.
َّ
ِة لالأجهزِة الكهربائي

َّ
 لالأج�صاِم المعدني

ِّ
ب - عدُم تو�صيِل الخطِّ الأر�صي

 باأيٍد مبتلٍَّة.
ِّ
اِر الكهربائي

ّ
التَّعامُل مَع التَّي  - جـ 
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ندوِ¥ الآتي اإجابًة منا�صبًة لكلٍّ من العبارات الَّتي تليِه:  مَن ال�صُّ
ْ
اختر  -  7

ٌّ
قاب�ٌض ثنائي

ٌّ
ُةمقب�ٌض ثالثي

َّ
موُز الكهربائي

ُّ
الر

ٌّ
قاب�ٌض ثالثي

ٌّ
اÿطُّ البارُد )N(مقب�ٌض ثنائي

اÿطُّ ا◊امي )L(ابريًزافي�ًصا

الخطُّ الذي يحمُل ال�صحناِت الكهربائيَة ..................................  - اأ 

ٌة بطرفيِن معدنييِن ت�صُل الجهاَز بم�صدِر تزويِد التياِر 
َّ
اأداُة و�صٍل كهربائي  - ب 

.................................. 
ِّ
الكهربائي

ا اأو .................................. ي�صّمى قاب�صً  - جـ 

�ٌض .................................. له ثالثُة اأطراٍف معدنيٌة وهو موؤرَّ  - د 

ا اأو .................................. ى مقب�صً ي�صمَّ  - هـ 

.................................. 
ِّ
اِر الكهربائي

ّ
مخرٌج لتزويِد الأجهزِة بالتَّي  - و 

............................... 
ٌ
َة وجهُدُ√ �صفر

َّ
الخطُّ الذي يكِمُل الّدارَة الكهربائي  - ز 

t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG
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�صْع اإ�صارَة )( يف املكاِن املنا�صِب مَن اجلدوِل.

ميكنني بعَد درا�صِة هذِه الَوحدِة اأْن:

قُم ر الأداءالرَّ موؤ�صِّ

ب�صكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيٍِّد جدًّ

َح مفهوَم كلٍّ من: الخطِّ الحامي، والخطِّ البارِد، والخطِّ 1 اأو�صّ

، والمقب�ِض 
ِّ
، والقاب�ِض الثُّالثــي

ِّ
، والقاب�ِض الثُّنائــي

ِّ
الأر�صــي

.
ِّ
، والمقب�ِض الثُّالثي

ِّ
الثُّنائي

ِة.2
َّ
موِز الكهربائي

ُّ
اأَر�صمَ بع�َض الر

3.
ِّ
اأو�صَل نهاياِت الأ�صالِك بالقاب�ِض )الفي�ِض( الثُّنائي

4.
ِّ
اأو�صَل نهاياِت الأ�صالِك بالقاب�ِض )الفي�ِض( الثُّالثي

5.
ِّ
اأو�صَل نهاياِت الأ�صالِك بالمقب�ِض )الإبريِز( الثُّنائي

6.
ِّ
اأو�صَل نهاياِت الأ�صالِك بالمقب�ِض )الإبريِز( الثُّالثي

7
ِة اأثنــاَء التَّعامِل مَع  المــِة العامَّ

َّ
ِة وال�ص حَّ ــَق متطلبــاِت ال�صِّ

ِّ
اأُطب

ِة.
َّ
التمديداِت الكهربائي



التَّوعيُة المروريَُّة

الَوحدُة ا◊اديُة ع�öُة

ورِة؟ وما اأهميتها؟ ماذا ترى في ال�سُّ

ما اأهميُة معرفِة قواعِد المروِر؟ 

واخ�ِص المروريَِّة؟ ما اأهميُة الإ�ساراِت وال�سَّ



الحوادُث  تزداُد  ّكاِن، 
ُّ

ال�س عدِد  وزيادِة  عِة  المتنوِّ النَّقِل  و�سائِل  في  ِر  للتَّطوُّ نتيجًة 

 في الممتلكاِت على 
َ
الَّذي يوؤدي لإ�ساباٍت في الأ�سخا�ِص، وخ�سائر  

ُ
المروريُة، الأمر

ِة،  المِة العامَّ
َّ

روريِّ اتخاُذ جميِع و�سائِل الأمِن وال�س �سعيِد الفرِد والمجتمِع؛ لذلَك من ال�سَّ

عنَد التَّعامَل مَع عنا�سِر المروِر لتجنُِّب الحوادِث؛ للمحافظة على الأفراِد وممتلكاِتهم.

المِة المروريَِّة، وقواعَد المروِر، ومدلولِت 
َّ

و�ستتعرُف في هذِه الَوحدِة مفهوَم ال�س

واخ�ِص المروريَِّة. الإ�ساراِت المروريَِّة، وال�سَّ

يُتوقَُّع منَ∂ بعَد درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن:

ها.  
َ
المِة المروريَِّة وعنا�سر

َّ
َف مفهوَم ال�س

َّ
تتعر  

َف قواعَد المروِر.
َّ
تتعر  

َف مدلولِت الإ�ساراِت المروريَِّة، وال�سواخ�ِص المروريِة.
َّ
تتعر  

تقارَن بيَن �سواخ�ِص المروِر واإ�ساراتِه.  

َم �سواخ�َص المروِر. تر�سَم وت�سمِّ  

َة اللتزاِم بقواعِد المروِر.
َّ
َر اأهمي تقدِّ  

تتبنى اتجاهاٍت مروريًَّة �سحيحًة.  
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ُل ر�ُص الأوَّ الدَّ

الùشÓمُة المروريَُّة

مَن  ُبدَّ  ل  �سالمِتِه  على  ا  وحر�سً المروريَِّة،  العمليِة  في   
َّ
الأهم  

َ
العن�سر الإن�ساُن  ُيعدُّ 

اللتزاِم بقواعِد المروِر، َوالقوانيِن والأنظمِة المروريَِّة المتعلِّقِة بعنا�سِر المروِر الواجِب 

اللتزاُم بها �سواًء فيما يخ�صُّ الم�ساَة اأو ال�سائَق اأو المركبَة؛ لتاأميِن بيئٍة مروريٍة اآمنٍة ت�سمُن 

�سالمَة الفرِد وممتلكاتِه. 

Óمِة المروريَِّة اأوًل: مØ¡وΩُ الùشَّ

الحوادِث  لتقليِل  المتَّبَعِة  ِة 
َّ
الوقائي والإجراءاِت  المروِريَِّة   èِوالبرام الخطِط  كلُّ  هي 

المروريِة اأو منِعها؛ لحمايِة الإن�ساِن وممتلكاِتِه، وحمايِة الوطِن واقت�ساِدِه.

ثانيًا: عناUشُر المروِر

المــِة المروريَِّة على عنا�سر المــرور ُكلِّها، التي تتمثل 
َّ

ُة تحقيِق ال�س
َّ
ُع م�سوؤولي تتــوزَّ

ّكاِب، والعن�سِر المــاديِّ كالمركباِت 
ُّ
ائقيــَن، والر

ّ
فــي العن�سِر الب�ســريِّ كالم�ساِة، وال�س

رِق، وفيما ياأتي تو�سيٌح لأدواِر هذِه العنا�سِر: والطُّ

العن�شُر الب�شر…ُّ  -  1

 من عنا�سِر المروِر، حيُث ميزُه اˆُ 
ُّ
 الفّعاُل والأهم

ُ
 الب�سريَّ هَو العن�سر

َ
اإنَّ العن�سر

ِل عن تحقيِق اأكبِر قدٍر من  عزَّ وجلَّ بنعمِة العقِل، لذلَك فاإنَُّه م�سوؤوٌل في المقاِم الأوَّ

. ريِق العامِّ المِة المروريَِّة على الطَّ
َّ

ال�س

ريُ≤ ال£َّ  -  2

ِت  المِة المروريَِّة، لذا اهتمَّ
َّ

 في تحقيِق ال�س
ٌ
ريِق وجاهزيَِّتِه دوٌر كبير ِة الطَّ

َّ
اإن ل�سالحي
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َّ
ُة بهذا الجزِء ب�سورٍة وا�سحٍة، حيُث قامْت بالتَّخطيِط الهند�سي الجهاُت المخت�سَّ

وؤيَة الوا�سحَة 
ُّ
ُق الر رِق، وتمهيِدها ور�سِفها، واإنارتها بما ُيحقِّ المنا�سِب لهذِه الطُّ

ِة كالأترَبِة 
َّ
بيعي ُة باإزالِة جميِع العوائِق الطَّ لم�ستخدميها. كما اإهتمِت الجهاُت المخت�سَّ

ِة والإ�شاراِت 
َّ
ريِق. وو�شِع العالماِت المروريَِّة والخطوِط الأر�شي ماِل من الطَّ

ِّ
والر

كَل )1-11(. على الطُّرِق لتنظيِم حركِة المروِر. انظِر ال�سَّ

ٌة.
َّ
كُل )11-1(: خطوٌط اأر�شي ال�سَّ

المركبُة  -  3

ريِق، وتكوَن جميُع اأجزائها   يِر على الطَّ
َّ

يجُب اأن تكوَن المركبُة �سالحًة تماًما لل�س

بُكلِّ  زًة  ومجهَّ والإنارِة،  والإطاراِت  كالمكابِح  دٍة، 
ِّ
جي ب�سورٍة  للعمِل  �سالحًة 

ِة. 
َّ
الهوائي الحريِق والو�سائِد  الأماِن وطّفايِة  المطلوبِة، مثِل: حزاِم  المِة 

َّ
ال�س و�سائِل 

 يكفُل 
ٍّ
ُة باإتخاِذ اإجراٍء وقائي ا لأهميِة �سيانِة المركبِة تقوُم الجهاُت المخت�سَّ

ً
ونظر

�سيانَة المركبِة، ويحدُّ مْن وقوِع الحوادِث المروريِة ب�سبِب �سوِء حاِل المركبِة اأو 

اإعادِة ترخي�سها مطلوًبا؛  وريُّ للمركباِت عنَد  عدِم �سيانِتها، فاأ�سبَح الفح�ُص الدَّ

ريِق للخطِر. تها لل�سيِر على الطريِق دوَن تعري�ِص م�ستخدِمي الطَّ
َّ
ل�سماِن �سالحي
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ثالثًا: قواعُد المروِر

المروريِة  العمليِة  لتنظيِم  ولُة؛  الدَّ ت�سُعها  الَّتي  القوانيُن  باأنَّها  المروِر  قواعُد  ُتعرُف 

الوقوِف،  ونظاَم  يِر، 
َّ

ال�س نظاَم  وت�سمُل:  ِق، 
ُ
ر والطُّ وارِع  ال�سَّ في  والم�ساِة  للمركباِت 

ها.
َ
رعِة، وتعييَن التِّجاِه الَّذي يجُب اأَْن تتخذُه المركبُة وغير

ُّ
ومقداَر ال�س

رِق تقوُم الجهاُت المخت�سُة بو�سِع اإ�ساراٍت مروريٍَّة  ولتنظيِم حركِة المروِر على الطُّ

عٍة، و�سواخ�َص في الأماكِن المنا�سبِة. متنوِّ

النَّ�شاُط )11-1(: ن�شرٌة عن قواعِد المروِر.

ِة باإ�سراِف معلِّمَك.
َّ
 باإعداِد ن�سرٍة عْن قواعِد المروِر وقراءِتها في الإذاعِة المدر�سي

ْ
قم

واخ�ُص المروريَُّة رابًعا: ال�شَّ

عٍة تو�سُع على  ٍة متنوِّ
َّ
اأ�سكاٍل هند�سي ٌة ذاُت 

َّ
باأنَّها لوحاٌت معدني واخ�ُص  ال�سَّ ُف 

َ
ُتعر  

اأو  ريق  الطَّ ُم�ستعِملي  لتحذيِر  ٍة؛  وارتفاعاٍت محددَّ معينٍَّة  م�سافاٍت  ريِق على  الطَّ جانبي 

، ومْن اأنواِعها:
ْ
 اأو اإلزامهم

ْ
اإر�سادهم

ال�شواخ�ُص التَّحذيريَُّة  -  1

ا، على �سكِل مثلٍَّث مت�ساوي الأ�سالِع، راأ�ُسُه 
ً
 عبارٌة عن لوحاٍت معدنيٍة غالب

َ
هي

موز داخلُه �سوداُء، تو�سُع هذِه 
ُّ
ُتُه بي�ساُء، والكتابُة والر

َّ
، واأر�سي

ُ
لالأعلى، اإطارُه اأحمر

رِق،   موجودٍة على الطُّ
َ
ائِق مْن مخاطر

ّ
ريِق؛ لتحذيِر ال�س ال�سواخ�ُص على جانبي الطَّ

كَل )2-11(. انظر ال�سَّ

ْر فكِّ

ما راأيَك بالعبارِة: »القيادُة فٌن وذوٌق واأخالٌق«.
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كُل )11-2(: بع�ُص ال�سواخ�ِص التَّحذيريَِّة. ال�سَّ

كُل: )11-4(: بع�ُص �سواخ�ِص المنِع. ال�سَّ

ال�سكُل )11-3(: بع�ُص ال�سواخ�ِص الإر�ساديَِّة.

 للم�ساِة.
ٌ
)جـ( ممر

)جـ( ممنوٌع النعطاُف اإلى اليميِن.

)جـ( محطُة وقوٍد.

)ب( اأمامَك دّواٌر.

)ب( ممنوٌع المروُر.

.
w

لي )ب( مركُز اإ�سعاٍف اأوَّ

)اأ( منعطٌف لليميِن.

رعِة الق�سوى )60(
ُّ

)اأ( حدوُد ال�س

 نافٍذ.
ُ
)اأ( طريٌق غير

واخ�ُص الإر�شاديَُّة ال�شَّ  -  2

ٍة م�ستطيلٍة اأو مربَّعِة ال�سكِل، والكتابُة والرموُز عليها 
َّ
 عبارٌة عن لوحاٍت معدني

َ
هي

ٍة والكتابُة والرموُز عليها 
َّ
َة تكوُن باأر�سيٍة بنِّي

َّ
ياحي

ِّ
بي�ساُء، علًما باأنَّ ال�سواخ�َص ال�س

كَل )3-11(. بي�ساُء. انظِر ال�سَّ

�شواخ�ُص المنِع  -  3

، واأر�سيٍة بي�ساَء، والكتابُة 
َ
كِل، وباإطاٍر اأحمر ٍة دائريَِّة ال�سَّ

َّ
عبارٌة عن لوحاٍت معدني

ريِق اأْن يمتنَع  ُن معلوماٍت عما يجُب على م�ستخدِم الطَّ ا �سوداُء، تت�سمَّ
ً
بداخلها غالب

كَل )4-11(. عْن فعلِه. انظِر ال�سَّ
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Ωِاõشواخ�ُص الأمِر والإل�  -  4

ُت على 
َّ
ا بي�ساُء، تثب

ً
تها زرقاُء، والإ�ساراُت فيها غالب

َّ
ٌة دائريٌة اأر�سي

َّ
هي لوحاٌت معدني

الَّتي  الأوامِر  ببع�ِص  ريِق  الطَّ م�ستخدمي  ُتلزُم  معلوماٍت  ُن  تت�سمَّ رِق،  الطُّ جوانِب 

كَل )5-11(. ُد بها. انظِر ال�سَّ
ُّ
يجُب التقي

كُل )11-5(: بع�ُص �سواخ�ِص الأمِر والإلزاِم. ال�سَّ

 wاأ( اإتجاٌه اإجباري(

لليميِن.

)ب( نهايُة طريٍق ذي اأولويٍَّة.)اأ( قْف.

 wب( اإتجاٌه اإجباري(

لالأماِم.

 wاإجباري 
w
)جـ( ممر

للم�ساِة.

�شواخ�ُص الأولوياِت  -  5

اإلى  ريِق  الطَّ م�ستعملي  َد  لتر�سِ عٍة وجدْت  متنوِّ واألواٍن  اأ�سكاٍل  ذاُت  �سواخ�ُص  هي 

كَل )6-11(. رِق. انظر ال�سَّ اإعطاِء الأولويّاِت على التَّقاطعاِت ومداخِل الطُّ

كُل )11-6(: بع�ُص �سواخ�ِص الأولوّياِت. ال�سَّ

)جـ( اأعِط الأولويََّة.

واخ�ِص المروريَِّة. النَّ�شاُط  )11-2(: مدلولُت ال�شَّ

واخ�ِص المروريَِّة غيِر الواردِة  بالتَّعاوِن مَع زمالئَك ابحْث عن بع�ِص مدلولِت ال�سَّ

فِّ باإ�سراِف معلِّمَك.  اعر�سها على لوحٍة اإر�ساديٍَّة في غرفِة ال�سَّ
َّ
ر�ِص، ثم في الدَّ
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وFيَُّة خامùًشا: الإ�شارُة ال�شَّ

ُه حركُة المروِر بو�ساطِتِه للوقوِف  ِة. توجَّ
َّ
ٍم يعمُل على الّطاقِة الكهربائي  جهاُز تحكُّ

َدِة(. اأو ال�ستمراِر، )تنظيُم اأولويَِّة المروِر لالتجاهاِت المتعدِّ

وFيَِّة فواFُد الإ�شارِة ال�شَّ  -  1

ِة في ما ياأتي:
َّ
وئي تتمثَُّل فوائُد الإ�سارِة ال�سَّ

يِر.
َّ

- تنظيمُ حركِة ال�س اأ 

ب - تقليُل وقِت النتظاِر.

ِة الوقوِد الم�ستهلِك وتلوِث البيئِة.
َّ
التَّخفيُف من كمي  - جـ 

 جهِد رجاِل �سرطِة المروِر ووقِتهم.
ُ
- توفير د 

التقليُل مَن الحوادِث المروريَِّة.  - هـ 

مدلولُت الإ�شارِة ال�شوFيَِّة  -  2

ُة، ثالثَة 
َّ
ت�سمُل الإ�سارُة ال�سوئي

األواٍن رئي�سٍة، كالآتي:

كَل )7-11( انظر ال�سَّ

معلومٌة

ِة من دولٍة اإلى اأخرى، فبع�سها على �سكِل اإن�ساٍن 
َّ
وئي يختلُف �سكُل الإ�سارِة ال�سَّ  -

داخَل الإ�سارِة وبع�سها على �سكِل اأ�سهٍم وغيره.

وئيُة. كُل )11-7(: الإ�سارُة ال�سَّ ال�سَّ

) جـ () ب () اأ (
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اِئِق المروُر واأن ينتبَه لمروِر المركباِت وعبوِر الم�ساِة 
ّ

ال�شوُء الأخ�شُر: على ال�س  - اأ 

ا، وخا�سًة عند النعطاِف. في التِّجاهاِت الأخرى اأي�سً

 للوقوِف. 
ِ
وؤ

ُّ
رعِة، والتهي

ُّ
 بعَد ال�سوِء الأخ�سِر لتهدئِة ال�س

ُ
: يظهر

ُّ
وُء البرتقالي ال�شَّ ب - 

وِء الأحمر فيعني ذلَك التهيوؤَ للحركِة.   بعَد ال�سَّ
ُّ
وُء البرتقالي  ال�سَّ

ُ
وعندما يظهر

َل.  المتقطُع فيعِني التَّمهُّ
ُّ
واأما ال�سوُء البرتقالي

 
ِّ
ا قبَل خطِّ )قف( اأو قبَل ممر ال�شوُء الأحمُر: يجُب على ال�سائِق التَّوقُُّف وقوًفا تامًّ  - جـ 

وِء الأخ�سِر. َة، ول يتحرُك اإل بعَد ظهوِر ال�سَّ
َّ
الم�ساِة بحيُث يرى الإ�سارَة ال�سوئي

ِá°ûbÉæª∏d á q«°†bl

هل يُحدُّ اللتزاُم باإ�ساراِت المروِر مْن حوادِث المروِر؟ ناق�ْص ذلَك مع زمالِئَك، 

باإ�سراِف معلِِّمَك.

�شاد�ًشا: اآداُب المروِر و�شلوكاُت الم�شاِة.

ريِق، ومنها الآتي: يجُب على الم�ساِة اللتزاُم باآداِب الم�سِي على الطَّ

تجنُب اللَّعِب في ال�ّسارِع.  -  1

�ِض للخطِر.
ُّ
ريِق عنَد خطوِط عبوِر الم�شاِة؛ لتجنُّب التَّعر عبوُر الطَّ  -  2

ريِق. اللتزاُم با�ستخداِم الأر�سفِة الموجودِة على جوانِب الطَّ  -  3

ارتداُء المالب�ِص ذاِت الألواِن الفاتحِة في اللَّيِل.  -  4

كوِب في المركبِة.
ُّ
ا�ستعماُل حزاِم الأماِن عنَد الر  -  5

ريِق. المحافظُة على نظافِة ال�ّسارِع وعدُم اإلقاِء الأوراِق وغيِرها على الطَّ  -  6

ارِة.
ّ
ي

َّ
عام، وا�ستخداِم الهاتِف النَّّقاِل داخَل ال�س عدم تناول القهوة والطَّ  -  7
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النَّ�شاُط  )11-2(: اآداُب المروِر و�شلوكاُت الم�شاِة.

با�ستخداِم م�سادِر المعرفِة المتاحِة لديَك ابحْث عْن اآداِب المروِر و�سلوكاِت الم�ساِة 

ا عنها، واعر�سُه اأماَم زمالئَك باإ�سراِف معلِّمَك.
ً
ر�ِص، ثم اكتْب تقرير غيِر الواردِة في الدَّ

عمُل لوحِة لبع�ِص اإ�شاراِت المروِر و�شواخ�شِ¬.تمريُن )1-11(

ُّ
النَّتاêُ التَّعلُّمي

يعمَل لوحًة لبع�ِص اإ�ساراِت المروِر و�سواخ�سِه ويعلِّقها في مكاٍن بارٍز في المدر�سِة.  •
المعلوماُت النَّ¶ريَُّة

تثبَُّت على  عٍة  اأ�سكاٍل هند�سيٍَّة واألواٍن متنوِّ  لوحاٌت معدنيٌَّة ذاُت 
َ

�سواخ�ُص المروِر هي

هٌة ل�سائقي المركباِت والم�ساِة؛  رِق. منها الإر�ساديَُّة والتَّحذيريَُّة والإلزاميَُّة، موجَّ جوانِب الطُّ

المِة المروريَِّة، وتنظيِم حركِة المروِر. لتحقيِق ال�سَّ

زمُة qÓاُت الõي¡éَّالموادُّ والأدواُت والت

، وِم�سَطرٌة،  wنٌة، ول�سٌق، ومادٌة ل�سقٌة، ومق�ص ٌن، واأقالٌم ملوَّ ى، وورٌق ملوَّ ورٌق مقــوًّ

وفرجاٌر، واأعواٌد خ�سبيٌة وماٌء، و�سابوٌن.

ُخُ£واُت تنØيِذ التَّمريِن

قُم َوُر التَّو�شيحيَُّةخُ£واُت العمِلالرَّ ال�شُّ

ِة 1 الَمِة العامَّ
َّ

ِة وال�س حَّ راِع متطلَّباِت ال�سِّ

عنــَد تنفيــِذ التَّمريِن مثَل الحــذِر عنَد 

، والفرجاِر ا�ستخداِم المق�صِّ

معلومٌة

 روؤيَتها في اللَّيِل.
ُ
ر

ِّ
ٍة عاك�سٍة ُتي�س يو�سُع طالٌء على ال�ساخ�سِة من مادَّ  -
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جهِز املوادَّ والأدواِت الاّلزمَة قبَل البدِء 2

كِل )8-11(. بالعمِل، كما يف ال�سَّ

كُل )8-11( ال�سَّ

ار�ســْم على كرتونٍة زرقــاَء دائرًة ن�سُف 3

قطرهــا )7�ســم( بالفرجــاِر، كمــا يف 

كِل )9-11(. ال�سَّ

كُل )9-11( ال�سَّ

ُق�ــصَّ  بالمقـ�ــصِّ جـــزًءا مــن قطعـــِة 4

الكرتـوِن فوَق خــطِّ محيـِط الدائـرِة، 

كِل )10-11(. كمـا في ال�سَّ

كُل )10-11( ال�سَّ

 �سهًمــا على الكرتــوِن الأبي�ِص 5
ْ
ار�ســم

ــُه، كما يف  بقيا�ســاٍت منا�سبــٍة ثم ق�سَّ

كِل )11-11( ال�سَّ

كُل )11-11( ال�سَّ



79

قطعــِة 6 منت�ســِف  يف  هــَم 
َّ

ال�س اأُل�ســِق 

زتها �سابًقا  الكرتوِن الّدائريَِّة التــي جهَّ

با�ستخــداِم املــادِة الاّل�سقــِة، كما يف 

كِل )12-11(. ال�سَّ

كُل )12-11( ال�سَّ

األ�ســْق عوًدا مــَن اخل�سِب علــى ظهِر 7

ــكِل  ابقــِة، كمــا يف ال�سَّ
ّ

الإ�ســارِة ال�س

.)13-11(

 

كُل )13-11( ال�سَّ

ار�ســْم بالقلــِم الأ�ســوِد عالمــَة ا�ستفهاٍم 8

كِل  على الكرتونِة ال�سفــراِء، كما يف ال�سَّ

.)14-11(

 

كُل )14-11( ال�سَّ

اكتــْب مدلــوَل الإ�ســارِة علــى �سطــِح 9

، كما يف 
ِّ
فــراِء الداخلــي الكرتونــِة ال�سَّ

كِل )15-11(. ال�سَّ

 

كُل )15-11( ال�سَّ



80

فراِء 10 ــِت الإ�سارَة على الكرتونــِة ال�سَّ
ّ
ثب

 ا�ساأْل زمالءَك 
َّ
با�ستخداِم الال�ســِق، ثم

يف املجموعــِة الأخــرى عــن مدلوِل 

كِل )16-11(.  الإ�سارِة، كما يف ال�سَّ

كُل )16-11( ال�سَّ

11

12

13

عّلــِق اللوحَة فــي المــكاِن المنا�سِب 

داخــَل مّمــراِت المدر�ســِة، كمــا في 

كِل )17-11(. ال�سَّ

ا�ستخدمَتهــا  الَّتــي  الأدواِت  نظــِف 

�ِص، واترِك  واأعْدها اإ¤ مكانها املخ�سَّ

املكاَن نظيًفا.

ابوِن  ًدا بالمــاِء وال�سّ
ِّ
ْف يديــَك جي نظِّ

بعَد النتهاِء من العمِل، دوَن الإ�سراِف 

في الماِء.
كُل )17-11(  ال�سَّ

w
تمريٌن عملي

المجموعِة عن مدلوِلتها كما  ا�ساأْل زمالءَك في   
َّ
ثم عٍة،  متنوِّ �سواخ�َص مروٍر  اعمْل   •

ابِق، باإ�سراِف معلِّمَك.
ّ

تعلمَت في التَّمريِن ال�س

يادِة (م¡اراُت الرِّ ُ́ بدا )البتكاُر والإ

 للحدِّ 
ْ
 فيها و�سيلــًة لتوعيِة الطلبِة والنا�ِص واإر�سادهم

ُ
 في طريقٍة ُمبدعٍة تبتكر

ْ
ــر فكِّ

ائدَة اإلى معلِّمَك.
ّ
مْن حوادِث المروِر، وقدْم فكرَتك الر

 للحدِّ 
ْ
 فيها و�سيلــًة لتوعيِة الطلبِة والنا�ِص واإر�سادهم

ُ
 في طريقٍة ُمبدعٍة تبتكر

ْ
ــر فكِّ
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ما المق�سوُد بكلٍّ مما ياأتي:  قواعُد المروِر، ال�سالمُة المروريَُّة، ال�سواخ�ُص   -  1

ُة.
َّ
وئي المروريَُّة، الإ�سارُة ال�سَّ

 المروِر.
َ
و�سْح عنا�سر  -  2

المِة المروريَِّة.
َّ

و�سْح اأربَع ممار�ساٍت ُت�سِهُم في ال�س  -  3

َحِة في الجدوِل الآتي: واخ�ِص والإ�ساراِت المروريَِّة المو�سَّ ما مدلوُل كلٍّ مَن ال�سَّ  -  4

المدلوُلالإ�شارُة
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ما راأيك في كلٍّ مما ياأتي:  -  5

ُة حمراُء.
َّ
ائُق اأحمُد ب�سيارتِه ال�سارَع والإ�سارَة ال�سوئي

ّ
قطَع ال�س اأ   - 

ائُق اأولويَة المروِر للم�ساِة فقْط.
ّ

يعطي ال�س ب- 

 المروِر.
ِّ
 تقديرَك ل�سرطي

ُ
ْ≠ باأ�سلوبَك الخا�صِّ عبارًة تظِهر �سُ  -  6

ِة.
ّ
ْد اأربًعا مْن فوائِد اإ�سارِة المروِر ال�سوئي َعدِّ  -  7

t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG
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�شْع اإ�شارَة )( يف املكاِن املنا�شِب مَن اجلدوِل.

ميكنني بعَد درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن:

قُم ر الأداءالرَّ موؤ�شِّ

ب�شكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيٍِّد جدًّ

المِة المروريَِّة، وقواعَد المروِر.1
َّ

َح مفهوَم ال�س اأُو�سِّ

حيحِة والخاطَئِة.2 َز بيَن المواقِف المروريَِّة ال�سَّ
ِّ
اأمي

وئيِة.3 َح فوائَد اإ�سارِة المروِر ال�سَّ اأو�سِّ

ريَق وفَق قواعِد المروِر الآمنِة.4  الطَّ
َ
اأعبر

واخ�ِص المروريَِّة.5 َز بيَن اأنواِع ال�سَّ
ِّ
اأُمي

األتزَم باإ�ساراِت المروِر و�سواخ�سِه.6

اأحافَظ على نظافِة ال�ّسارِع، ول األقي المهمالِت على الطريِق.7

اأبتعَد عِن اللَّعِب في ال�ّسارِع.8

9
المِة المروريَِّة 

َّ
واخ�ِص المروريَِّة في تحقيِق ال�س َة ال�سَّ

َّ
اأُقّدَر اأهمي

وتنظيِم حركِة المروِر.

 خطورَةَ عدِم اللتزاِم باأولوّياِت المروِر.10
َ

اأعي



الîدماُت البنكيُّة الإلكتروfيُة

ماذا تعرُف عِن اÿدماِت البنكيِة الإلكÎونيِة? 

ّاِف الآ›ِّ? َّö�ما اأهميُة ا�صتخداِم جهاِز ال

? ّاِف الآ›ِّ َّö�ماذا تعرُف عن بطاقِة ال

الَْوْحدُة الثَّاfيَة ع�öَة



القطاعاِت, واأ�صبحْت   كغيرِه مَن 
ِّ
 والتكنولوجي

ِّ
العلمي ِر  بالتَّطوُّ البنوِك   قطاُع 

َ
تاأثَّر

, با�صتخداِم البطاقِة 
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ا بو�صاطِة جهاِز ال�صَّ

v
م اإلكتروني ِة ُتقدَّ

َّ
معظُم الخدماِت البنكي

ِة.
َّ
ا لفرِع البنِك لتلّقي الخدمِة البنكي

v
ِة, دوَن حاجِة العميِل للح�صوِر �صخ�صي

َّ
الإلكتروني

, ومكّوناتِه, ومفهوَم بطاقِة 
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر و�صتتعرُف في هذِه الَوحدِة مفهوَم جهاِز ال�صَّ

اِتها, وكيفيَة ا�صتخداِمها.
ّ
اِتها و�صلبي

ّ
, واأنواَعها, واإيجابي

ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ال�صَّ

يُتوقَُّع منَ∂ بعَد درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن:

.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر , وبطاقِة ال�صَّ

ِّ
اِف الآلي

ّ
ر َف مفهوَم جهاِز ال�صَّ

َّ
تتعر  

.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ناِت جهاِز ال�صَّ َف مكوِّ

َّ
تتعر  

 و�صلبياِتها.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر َد اإيجابياِت بطاقِة ال�صَّ ُتعدِّ  

ا. ا �صحيحاً  ا�صتخداماً
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر َت�صتخدَم بطاقَة ال�صَّ  

ِة.
َّ
 في الحياِة اليومي

ِّ
اِف الآلي

ّ
ر  اأهميَة ا�صتخداِم بطاقِة ال�صَّ

َ
تعي  
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ر�ُس الأّوُل الدَّ

ِّ
ّراِف الآلي جهاُز ال�شَّ

 وخا�صةاً الحا�صوُب والتِّ�صالُت البنوَك التجاريََّة 
ُّ
 والتُّكنولوجي

ُّ
ُر العلمي مّكَن التَّطوُّ

ا للعمالِء, عن طريِق اإ�صداِر بطاقِة الخدماِت 
v
ِة اإلكتروني

َّ
من توفيِر بع�ِس الخدماِت البنكي

, والقياِم بالمعامالِت 
ِّ
ُن حامَلها من الو�صوِل اإلى ح�صابِه البنكي ِة الَّتي ُتَمكِّ

َّ
ِة الإلكتروني

َّ
البنكي

ِة على ح�صابِه.
َّ
البنكي

ِّ
ّراِف الآلي اأوًل: مفهوُم جهاِز ال�شَّ

؛  رعِة واآمنةاً جهاٌز َي�صتخدُم تقنيَة اّت�صالٍت عاليَة ال�صُّ

ِم الخدمِة البنــِك, ومتلّقي  لت�صييــِر التَّعامــِل بيَن مقــدِّ

ــٌم لإجــراِء المعامالِت  الخدمــِة العميــِل, وهَو م�صمَّ

ــِة الَّتــي يحتاُجها العميُل من �صحــٍب, واإيداٍع, 
ِّ
المالي

ِة, في 
َّ
وتحويِل اأمواٍل, وغيِرها مــَن المعامالِت المالي

كَل )1-12(. اأيِّ مكاٍن وزماٍن. انظِر ال�صَّ

ِّ
ّراِف الآلي ثاfيًا: مكوfاُت جهاِز ال�شَّ

 مْن وحداِت اإدخاٍل ووحداِت اإخراٍج, ي�صتخدمها العميُل, 
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ُن جهاُز ال�صَّ يتكوَّ

 كما ياأتي:
َ

وهي

ْر فكِّ

 محلَّ موXِف البنِك?
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر هْل يمكُن اأن يُحلَّ جهاَز ال�صَّ

.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر كُل )12-1(: جهاُز ال�صَّ ال�صَّ
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وحداُت الإدخاِل  -1

ناِت   عن طريِق المكوِّ
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر  اإدخاُل البياناِت من الم�صتخدِم اإلى جهاِز ال�صَّ

ُّ
يتم

الآتيِة:

َنَة  والمخزَّ البطاقِة  بح�صاِب حامِل  ِة  الخا�صَّ المعلوماِت  يقراأُ  البطاقاِت:  قارىِء  اأ   - 

الإلكترونيِة  ال�صريحِة  وعلى  البطاقِة  خلَف  الموجوِد  الُممغَنِط  ريِط  ال�صَّ على 

ِة اإلى البنِك 
ّ
اِت البنكي

ّ
في البطاقِة, ويقوُم بالتعرِف عليها من اأجِل تمريِر العملي

ِدِر للبطاقِة. الُم�صْ

 , يِّ ّ
ر

ِّ
قِم ال�ص

َّ
لوحُة المفاتيِح: ي�صتخدمها حامُل البطاقِة لإدخاِل البياناِت, مثِل: الر ب- 

ِة الَّتي يريُد اإجراَءها, من �صحٍب اأو اإيداٍع اأو ا�صتعالٍم 
َّ
واإعالِم البنِك بنوِع العملي

�صيِد اأو تحديِد المبلِغ المطلوِب, اأو غيِرها.
َّ
عن الر

المعامالِت  لتنفيِذ  باللَّم�ِس؛   
َ
الأوامر تتلّقى  ٌة 

َّ
تفاعلي �صا�صٌة  هي  اللَّم�ِس:  �شا�شُة  جـ- 

ها العميُل.
ُ
ِة التي يطلب

َّ
المالي

. يِّ ّ
ر

ِّ
قِم ال�ص

َّ
ِف على حامِل البطاقِة بدلاً عن الر

ُّ
 طريقٌة بديلٌة للتعر

َ
ب�شمُة العيِن: هي د  - 

ُحجَرُة )فتحُة( ا�شتقباِل المبالِغ النَّقديَِّة الموَدَعِة اأو ال�ّشيكاِت الموَدَعِة. هـ- 

وحداُت الإخراِج  -2

 الأدواُت التي ي�صتخدمها البنُك لتزويِد العميِل بالمعلوماِت وتتكوُن من:
َ

هي

وِت. ّماعِة: من خاللها يتم التَّعامُل مَع العميِل عْن طريِق ال�صّ ال�شَّ اأ   - 

�شا�شِة العر�ِس: تعر�ُس للعميِل المعلوماِت الاّلزمَة في اأثناِء ال�صتخداِم. ب- 

ا عن  الّطابعِة: ُت�صدُر اإلى العميِل الإي�صالِت, اأو ك�صَف الح�صاِب, اأو ا�صتف�صاراً جـ- 

ها.
َ
, اأو غير �صيٍد, اأو و�صالاً

َّ
الر

حجرُة )فتحُة( �شرِف المبالِغ النَّقديَِّة: لإخراِج النُّقوِد. د  - 
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ِّ
النَّ�شاُط )12-1(: اآليَُّة عمِل ال�شّراِف الآلي

 
َّ
, ثم

ِّ
اِف الآلي

ّ
ر جوِع اإلى م�صادِر المعرفِة المتاحِة لديَك ابحْث عن اآليِة عمِل ال�صَّ

ُّ
بالر

اعر�ْس ما تو�صلَت اإليِه اأماَم زمالئَك وباإ�صراِف معلِّمَك.

ِّ
ّراِف الآلي ثالثًا: مفهوُم بطاقِة ال�شَّ

ُن حاملها من اإجراء   اأداٌة اإلكترونيٌة اآمنٌة ُتمكِّ
َ

هي

ٍة 
َّ
اإتفاقي �صمَن  اإ�صداُرها   

ُّ
ويتم ِة, 

َّ
البنكي المعامالِت 

انظِر  والعميُل.  البنُك  عليها  يتفُق  و�سروٍط ور�سوٍم 

كَل )2-12(. .ال�صَّ
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر كُل )12-2(: بطاقُة ال�صَّ ال�صَّ

ِá°ûbÉæª∏d á q«°†bl

با�صتخداِم بطاقِة  الح�صوُل عليها  التي يمكُن  الخدماِت الأخرى  ناق�ْس زمالءَك في 

.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ال�صَّ

 و�شلبياتُها
ِّ
ّراِف الآلي رابًعا: اإيجابياُت بطاقِة ال�شَّ

دٌة, منها ما ياأتي:  اإيجابياٌت متعدِّ
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر لبطاقِة ال�صَّ

المعامالِت  ِة لإجراِء 
َّ
الم�صرفي اإلى ح�صاباِتهم  الو�صوَل  بو�صاطتها  العمالُء  ي�صتطيُع   -1

ِة في اأيِّ مكاٍن وزماٍن.
َّ
البنكي

ُن العمالَء من متابعِة اأر�صدِة ح�صاباِتهم. 2-  تمكِّ

ُة الإيداِع النَّقديِّ اأو ب�صيكاٍت.
َّ
اإمكاني  -3

ِة.
َّ
تحويُل الأمواِل بيَن الح�صاباِت البنكي  -4

 وقِت العميِل وجهِدِه.
ُ
توفير  -5
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رقِة.
َّ

�ِس لل�ص
ُّ
عدُم التَّعر  -6

 فمنها الآتية:
ِّ
ّراِف الآلي اأما �شلبيّاُت بطاقِة ال�شَّ

اأنَّ الجهاَز قد يتعر�ُس للعطِل, ويخرُج مَن الخدمِة.  -1

اإمكانيُة ا�صتخداِم البطاقِة مْن غيِر �صاحِبها في حالِة فقداِنها اإذا عرَف م�صتخدُمها   -2

. يَّ ّ
ر

ِّ
قَم ال�ص

َّ
الر

 لعيٍب في الجهاِز.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر  البطاقِة داخَل ال�صَّ

ُ
ح�صر  -3

معلومٌة

الأجهزِة  بو�صاطِة  راِء  ال�صِّ عملياِت  في   
ِّ
الآلي اِف 

ّ
ر ال�صَّ بطاقِة  ا�صتخداُم  يمكُن   -

ريِط الأ�صوِد الموجوِد خلَف البطاقِة, اأو اإدخاِل  المتوافرِة في الأ�صواِ¥؛ بتمريِر ال�صَّ

. يِّ ّ
ر

ِّ
قِم ال�ص

َّ
البطاقِة في الجهاِز واإدخاِل الر

تمريُن )1-12(
ِّ
ّراِف الآلي ُف cيفيَِّة ا�شتîداِم بطاقِة ال�شَّ تعرُّ

ُّ
النّتاُج التَّعلُّمي

.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ِة ا�صتخداِم بطاقِة ال�صَّ

َّ
َف كيفي

َّ
يتعر  •

المعلوماُت النَّ¶ريَُّة

ُ التَّعامَل مع 
ر

ِّ
 ُتي�ص

َ
ِة, فهي

َّ
 في الحياِة اليومي

ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ُد ا�صتخداماُت اأجهزِة ال�صَّ تتعدَّ

.
ِّ
ِة للعميِل على ح�صابِه البنكي

َّ
ُطه؛ لإجراِء العديِد من المعامالِت المالي

ِّ
�ص

َ
البنوِك وُتب

الموادُّ والأدواُت والتَّجهيõاُت الÓّزمُة

.
ٍّ
, بطاقِة �صراٍف اآلي

ِّ
اِف الآلي

ّ
ر جهاُز ال�صَّ

مالحظٌة 

ٍة اإلى اأحِد البنوِك اأو الأماكِن الَّتي يتواجُد فيها 
َّ
ُق هذا التَّمريُن عن طريِق زيارٍة ميداني

َّ
ُيطب
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 داخَل الم�صغِل.
ٍّ
 اأمرَك, اأو م�صهٍد تمثيلي

ِّ
 بمرافقِة معلِّمَك اأو ولي

ِّ
جهاُز ال�صراِف الآلي

ُخُطواُت تنفيِذ التَّمريِن

قُم ُةخُطواُت العمِلالرَّ
َّ
َوُر التَّو�شيحي ال�شُّ

1

2

3

4

5

المــِة, 
َّ

وال�ص ــِة  حَّ ال�صِّ متطلَّبــاِت  راِع 

 ,
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر كالمحافظِة على جهاِز ال�صَّ

 عنَد ال�صتخداِم.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر وبطاقِة ال�صَّ

اِف فــي المــكاِن 
ّ
ــر اأدخــْل بطاقــَة ال�صَّ

 
ِّ
اِف الآلي

ّ
ــر �ِس فــي جهاز ال�صَّ المخ�صَّ

هم, 
َّ

بطريقــٍة �صليمــٍة ح�صب اتِّجــاِه ال�ص

 حّتى يقراأَ الجهــاُز معلوماِت 
ْ
 انتظــر

َّ
ثم

 على 
ُ
 الَّتي تظهر

َ
البطاقــِة, واتبِع الأوامــر

كِل )3-12(. ال�ّصا�صِة كما في ال�صَّ

 بها مع الجهاِز.
ُ
ِد اللُّغَة الَّتي �صتتعامل حدِّ

يَّ للبطاقِة في المكاِن  ّ
ر

ِّ
قمَ ال�ص

َّ
اأدخــِل الر

�ِس عندما يطلــُب منَك الجهاُز  المخ�صَّ

كِل )4-12(. ذلَك, كما في ال�صَّ

اختــِر العمليــَة التــي تريُدها مــْن مربِع 

 على ال�ّصا�صِة, مثَل: 
ُ
الحواِر الَّذي �صيظهر

 , ا�صتعالٌم عن الر�صيِد, اأو �صحٌب نقديٌّ

, كما في  اأو غيره, واختر: �صحٌب نقديٌّ

كِل )5-12(.  ال�صَّ

كُل )3-12(. ال�صَّ

كُل )4-12( ال�صَّ

كُل )5-12( ال�صَّ
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ِم لإدخاِل المبلـِغ 6 التَّحكُّ اأزراَر  ا�صتخدِم 

الذي  الحواِر  مربَِّع  من  تريدُه  الَّذي 

اأو عن طريِق لوحِة   على ال�ّصا�صِة, 
ُ
يظهر

 
َ
لتظهر ذلَك  بعَد   

ْ
انتظر  

َّ
ثم المفاتيـِح, 

في  التنفيِذ(, كما  )العمّليُة تحَت  عبارُة 

كِل )6-12(. ال�صَّ
كُل )6-12( ال�صَّ

7

8

9

10

 حتى تخــرَج البطاقُة مــن جهاِز 
ْ
انتظــر

 وا�صحبهــا, كمــا في 
ِّ
اِف الآلــي

ّ
ــر ال�صَّ

كِل )7-12(. ال�صَّ

المــكاِن  مــن   
َّ
المالــي المبلــَغ  ا�صتلــِم 

كِل  �ــسِ لذلــَك, كمــا فــي ال�صَّ المخ�صَّ

.)8-12(

 بالمبلِغ الم�صحوِب 
َّ
ا�صتلِم الإي�صاَل الورقي

اِف 
ّ
ر �ِس في جهاِز ال�صَّ مَن المكاِن المخ�صَّ

كِل )9-12(. , كما في ال�صَّ
ِّ
الآلي

اِف 
ّ
ر حافْظ على نظافِة مكاِن جهاِز ال�صَّ

.
ِّ
الآلي

كُل )7-12( ال�صَّ

كُل )8-12( ال�صَّ

كُل )9-12( ال�صَّ

ٌّ
تمريٌن عملي

 اأمرَك, كما تعلمَت في التمريِن 
ِّ
 بمرافقِة ولي

ِّ
اف الآلي

ّ
ر َة ا�صتخداِم بطاقِة ال�صَّ

ّ
ف كيفي

َّ
• تعر

ال�صابِق.
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?
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر , وبطاقُة ال�صَّ

ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ما المق�صوُد بكلٍّ مما ياأتي: جهاُز ال�صَّ  -1

.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ْد ثالثاًا من اإيجابياِت ا�صتخداِم بطاقِة ال�صَّ عدِّ  -2

 ,
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ا بطاقَة ال�صَّ ذهَب خالٌد اإلى البنِك ل�صحِب مبلٍغ مَن الماِل, م�صتخدماً  -3

 كيَف ي�صتخدُمها ما النَّ�صائُح الَّتي 
ْ
اِف لم يتذكر

ّ
ر وعندما و�صَل اإلى جهاِز ال�صَّ

?
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر َمها لخالٍد ل�صتخداِم بطاقِة ال�صَّ ُيمكُن اأن تقدِّ

 في حاِل فقداِنها?
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر كيف تتوقُع اأن يت�صرَف حامُل بطاقِة ال�صَّ  -4

 وت�صنيِفها المنا�صِب:
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ناِت جهاِز ال�صَّ ٍن مْن مكوِّ ْل بخطٍّ بيَن كلِّ مكوِّ �صِ  -5

وحداُت اإدخاٍل

وحداُت اإخراٍج

ّماعُة
َّ

ال�ص

طابعُة

الإي�صالِت

�صا�صُة

العر�ِس

�صا�صُة

اللم�ِس

لوحُة

المفاتيِح

حجرُة ا�صتقباِل

المبالِغ النقديِة 

المودعِة اأو 

ال�صيكاِت 

المودعِة
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�شْع اإ�شارَة )( يف املكاِن املنا�شِب مَن اجلدوِل.

ميكنني بعَد درا�شِة هذِه الوحدِة اأْن:

قُم ُر الأداِءالرَّ موؤ�شِّ
ب�شكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيٍِّد جدًّ

اِف 1
ّ
ر , وببطاقِة ال�صَّ

ِّ
اِف الآلي

ّ
ر َح المق�صوَد بجهاِز ال�صَّ اأُو�صِّ

.
ِّ
الآلي

ــَح وحــداِت الإدخاِل ووحداِت الإخــراِج في جهاِز 2 اأُو�صِّ

.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر ال�صَّ

3.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر َد اإيجابياِت ا�صتخداِم بطاقِة ال�صَّ اأُعدِّ

4.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر اِت ا�صتخداِم بطاقِة ال�صَّ

ّ
َد �صلبي اأُعدِّ

 بطريقةٍ �صحيحةٍ.5
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر اأ�صَتْخِدَم بطاقَة ال�صَّ

ياِع.6  مَن التَّلِف اأو ال�صَّ
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر اأُحافَظ على بطاقِة ال�صَّ

 في تي�صيِر المعامالِت 7
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر َر اأهميََّة ا�صتخداِم بطاقِة ال�صَّ اأُقدِّ

البنكيَِّة.

8.
ِّ
اِف الآلي

ّ
ر اأحافَظ على نظافِة مكاِن ال�صَّ



t
ياحي التَّ�شويُق ال�شِّ

الَوحدُة الãَّالãَة Y�شَرَة

؟
ِّ
خِل القومي  في زي�دِة الدَّ

ِّ
ي�حي

ِّ
م� اأهميُة التَّ�صويِق ال�ص

�؟
ًّ
ِة �صي�حي

َّ
ِة اله��صمي

َّ
كيَف يمكُن ت�صويُق المملكِة الأردني



عِت  ي�حِة، وقد �صجَّ
ِّ

ِ́ ال�ص ا في قط�
ً
ًرا كبير ُة تطوُّ

َّ
ُة اله��صمي

َّ
لقد �صهدِت المملكُة الأردني

; ِلم� َلُه من دوٍر كبيٍر في تطويِر المجتمِع  ِ́ الحيو…ِّ الحكومُة ال�صتثم�َر في هذا القط�

�، اإPْ ُتَعدُّ المملكُة مهًدا لح�ص�راٍت قديمٍة، كم� تزهو ب�لمواقِع 
ًّ
ولِة اقت�ص�ديًّ� واجتم�عي والدَّ

م�ِ∫، ومدينِة البترا في  عِة، مثِل: مدينتي اأمِّ قي�ٍص وجر�َص في ال�صَّ ِة المتنوِّ
َّ
الأثريَِّة والّت�ريخي

ي�حِة 
ِّ

ِة، وال�ص
َّ
ي�حِة العالجي

ِّ
ي�حِة، ك�ل�ص

ِّ
دٍة من ال�ص ٍ́ متعدِّ الجنوِب. وتمت�ُز المملكُة ب�أنوا

 الجهوِد لت�صويِق 
ُ
ِة; لأجِل Pلَك يتحتَُّم تظ�فر

َّ
ي�حِة الثَّق�في

ِّ
ِة، وال�ص

َّ
ي�حِة التَّرفيهي

ِّ
ِة، وال�ص

َّ
الّديني

.�
ًّ
بلدن� الحبيِب �صي�حي

الأم�كِن  ت�صويِق  وطرائَق   ،
ِّ
ي�حي

ِّ
ال�ص التَّ�صويق  مفهوَم  الَوحدِة  هذِه  في  و�صتتعرُف 

.
ِّ
 لالقت�ص�ِد الوطني

ِّ
ي�حي

ِّ
ََّة التَّ�صويِق ال�ص

ِة واأهمي
َّ
ي�حي

ِّ
ال�ص

يُتوقَُّع منَ∂ بعَد درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن:

.
ِّ
ي�حي

ِّ
َف مفهوَم التَّ�صويِق ال�ص

َّ
تتعر  

ِة.
َّ
ي�حي

ِّ
َف بع�َص طرائِق ت�صويِق الأم�كِن ال�ص

َّ
تتعر  

تتع�مَل مَع ال�ص�ئِح بطريقٍة لئقٍة.  

.�
ًّ
ِة �صي�حي

َّ
ِة اله��صمي

َّ
َق مه�راِت ت�صويِق المملكِة الأردني

ِّ
تطب  

.
ِّ
ُه على القت�ص�ِد الوطني

َ
 واأثر

ِّ
ي�حي

ِّ
 اأهميَة التَّ�صويِق ال�ص

َ
تعي  
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ُل ر�ُ¢ الأوَّ الدَّ

ياحيَِّة ت�شويُق الأماكِن ال�شِّ

 ،�
ًّ
وخ�رجي  �

ًّ
داخلي �ِح 

ّ
ي

ُّ
ال�ص اأعداِد  زي�دِة  في   �

ًّ
اأ�ص��صي ع�ماًل   

ُّ
ي�حي

ِّ
ال�ص التَّ�صويُق  ُيعدُّ 

ٍة 
َّ
 على بن�ِء �صورٍة اإيج�بي

ُّ
ي�حي

ِّ
، ويعتمُد التَّ�صويُق ال�ص

ِّ
والم�ص�همِة في زي�دِة الدخِل القومي

 
َ
ِة، وهذا يتطلَُّب توفير

َّ
ِة اله��صمي

َّ
ِة في المملكِة الأردني

َّ
ي�حي

ِّ
�ِح عِن الأم�كِن ال�ص

ّ
لدى ال�صي

ُكلِّ الخدم�ِت الَّتي يطمُح له� ال�ص�ئُح.

 واأهميَّتُُ¬
ِّ
ياحي اأوًل: مØهوΩُ التَّ�شويِق ال�شِّ

 p√ÉÑàfG  pÜòéd  pádhòÑªdG  pOƒ¡édG  n™«ªL  
t
º°†j  , lπeÉµàe  l•É°ûf  nƒg  

t
ياحي ال�شِّ التَّ�شويُق 

المملكِة،  في  ِة 
َّ
ي�حي

ِّ
ال�ص الأم�كِن  لزي�رِة  يَن; 

ِّ
والخ�رجي يَن 

ِّ
المحّلي ال�ص�ئحيَن  مَن  المزيِد 

ِة، 
َّ
ي�حي

ِّ
ِة وتن�صيِطه�، وتحقيِق اأكبِر قدٍر ممكٍن مَن الإيراداِت ال�ص

َّ
ي�حي

ِّ
وتنميِة الحركِة ال�ص

 في ما ياأتي:
ِّ
ياحي ويمكُن اإيéاُز اأهميَِّة التَّ�شويِق ال�شِّ

ِة.
َّ
ي�حي

ِّ
ِة المن�طِق ال�ص

َّ
زي�دُة ج�Pبي  -  1

ِة.
َّ
ي�حي

ِّ
�ئِح وجذُبِه لالأم�كِن ال�ص

ّ
ا�صتقط�ُب ال�ص  -  2

ِة وتطويِره�.
َّ
ي�حِة المحّلي

ِّ
ت�صجيُع ال�ص  -  3

اإيج�ُد فر�ِص عمٍل جديدٍة.  -  4

.
ِّ
خِل القومي تحقيُق الأرب�ِح وزي�دُة الدَّ  -  5

ِá°ûbÉæª∏d á q«°†bl

ِة. م� الخدم�ُت 
َّ
يفي  لزي�رتِه في العطلِة ال�صَّ

x
طلبْت منَك ع�ئلتَك اختي�َر مك�ٍن �صي�حي

اأم�َم  اعر�صه�   
َّ
ُثم الأولويَِّة،  ح�صَب  ه� 

ْ
رتِّب المك�ِن؟  Pلَك  في  بتوافره�  ه� 

ُ
ترغب الَّتي 

زمالئَك، ب�إ�صراِف معلِِّمَك.

lمعلومة

الأم�كِن  مَن  البترا  مدينُة  ُتعدُّ 

 مْن 
َ

ال�صي�حيِة الم�صهورِة، وهي

عج�ئِب الدني� ال�صبِع. 
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ياحيَُّة في المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة النَّ�شاُط )13-1(: الأماكُن ال�شِّ

ـَوِر الآتيـِة  ال�صُّ  في 
َ
النَّظـر اأمعِن  اأفراِد مجموعِتَك وب�إ�صراِف معلِِّمَك،  ب�لتَّع�وِن مَع 

ِة الظ�هرِة فيه�، ومن�طَق تواجِده� في المملكِة، واأيًّ� 
َّ
ي�حي

ِّ
ْد اأ�صم�َء الأم�كِن ال�ص وحدِّ

؟ منه� قمَت بزي�رتِهِ

) اأ (

)جـ(

)ب(

)د(

ياحيَِّة ثانيًا: طرائُق ت�شويِق الأماكِن ال�شِّ

ي�حيَِّة وجذِب ال�ّص�ئِح اإليه�، منه� م� ي�أتي: ثّمَة طرائُق عديدٌة ومتنوعٌة لت�صويِق الأم�كِن ال�صِّ

الطرائُق التقليدية  -  1

ّي�ِح، عن   لدى اأكبِر عدٍد ممكٍن مَن ال�صُّ
ِّ
ي�حي غبِة لزي�رِة البلِد ال�صِّ

َّ
تهدُف اإلى اإيج�ِد الر

ي�حيَِّة،  ال�صِّ الأم�كِن  عِن  َوِر  وال�صُّ الأخب�ِر  ون�صِر  ي�حيَِّة،  ال�صِّ البلِد  مقوم�ِت  اإبراِز  طريِق 

، الَّتي ُت�صتخدُم فيه� عب�راٌت و�صع�راٌت جميلُة  
ِّ
ي�حي عالِن ال�صِّ ي�حيَِّة والإ مثِل: الدع�يِة ال�صِّ
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اديو، 
ّ
عِة، مثِل: التلفزيوِن، والر عالِم المتنوِّ  و�ص�ئِل الإ

َ
�ُص عبر

َ
الكلم�ِت والتَّ�ص�ميِم، وُتعر

ي�حيَِّة، والمن�صوراِت المطبوعِة، وتوجُد و�ص�ئُل تقليديٌة  ال�صِّ حـِف، والمجـاّلِت  وال�صُّ

والأ�صواِق  ي�حيَِّة،  ال�صِّ والمت�حِف  والمع�ر�ِص،  وليَِّة،  الدَّ المهرج�ن�ِت  مثُل:  اأخرى، 

كَل )1-13(. ي�حيَِّة. انظِر ال�صَّ التِّج�ريَِّة الدوليَِّة، والموDتمراِت، والنََّدواِت ال�صِّ

.
w

) اأ ( مل�صٌق �صي�حي

.
w

 اأردني
w

)جـ( متحٌف �صي�حي

 لمدينِة العقبِة.
w

)ب( من�صوٌر �صي�حي

)د( مهرج�ُن جر�َص للثَّق�فِة والفنوِن.

ِّ التَّقليديِِّة.
ي�حي

ِّ
كلُ )13-1(: بع�ُص طرائِق التَّ�صويِق ال�ص ال�صَّ

الطرائُق الإلكترونيَُّة  -  2

الأم�كِن  ت�صويِق  في  والتِّ�ص�لِت  المعلوم�ِت  تكنولوجي�  ا�صتخداُم  به�  وُيق�صُد 

ِة، ومواقِع 
َّ
�ص�ئِل الإلكتروني

ّ
نترنت، عن طريِق المواقِع والر  �صبكِة الإ

َ
ِة عبر

َّ
ي�حي

ِّ
ال�ص

 تحقيًق� لالأهداِف واأقلَّ تكلفًة واأو�صَع 
َ
ريقُة اأكثر . وُتعدُّ هذِه الطَّ

ِّ
التوا�صِل الجتم�عي

كَل )2-13(. رائِق الأخرى. انظِر ال�صَّ انت�ص�ًرا من الطَّ
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íِاِئ qًا: التَّعامُل مع ال�شãثال

عوِب وح�ص�راِت الأمِم بيَن دوِ∫ الع�لِم  وزي�دِة  ي�حُة على ن�صِر ثق�ف�ِت ال�صُّ
ِّ

تعمُل ال�ص

وُيعدُّ  بيَنهم.  ِة 
َّ
الثَّق�في الم�ص�ف�ِت  وتقريِب  العالق�ِت  وتوطيِد  ببع�صه�،  عوِب  ال�صُّ معرفِة 

ِة 
َّ
ي�حي

ِّ
 بعَد زي�رتِه لالأم�كِن ال�ص

ُّ
ِة، ويعدُّ انطب�ُعُه اليج�بي

َّ
َِّة التَّ�صويقي

�ئُح محوَر العملي
ّ

ال�ص

ي�حِة.
ِّ

ِة التي تعتمُد عليه� تنميُة ال�ص مَن الأموِر المهمَّ

… ُح�صُن التَّع�مِل مع ال�ّص�ئِح واحتراُمُه وتقديُم العوِن والم�ص�عدِة لُه والحر�ُص على  ويوDدِّ

 الأ�صيِل، المعروِف بكرِمِه وح�صِن 
ِّ
� على جميِع اأفراِد المجتمِع الأردني

ًّ
�صالمِتِه واجًب� وطني

�صي�فِتِه; اإPْ يعمُل على تكويِن �صورٍة ح�ص�ريٍَّة م�صرقٍة لدى �صيوِف المملكِة وُزّواره�.

ْر فكِّ

ِة؟
َّ
ِة اله��صمي

َّ
ِة في المملكِة الأردني

َّ
ي�حي

ِّ
َمْن الجه�ُت الم�صوDولُة عن ت�صويِق الأم�كِن ال�ص

.
w

 اإلكتروني
w

 اأردني
w

كلُ )13-2(: موقٌع �صي�حي ال�صَّ
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íِائ qالنَّ�شاُط )13-2(: التَّعامُل مَع ال�ش

�صلبيٍة  واأخرى  ٍة 
َّ
اإيج�بي �صلوك�ٍت  على  اأمثلًة   

ْ
اPكر مجموعِتَك،  اأفراِد  مَع  ب�لتَّع�وِن 

 p•É°ûsædG ≈∏Y Ég
n
ôKCG røq

«Hh , nø«ëFÉ
q

°ùdG ™e 
r
º¡∏eÉ©J nóæY p™ªàéªdG pOGôaCG o¢†©H É¡H oΩƒ≤j

 اأعر�صه� اأم�َم زمالئَك، ب�إ�صراِف معلِِّمَك.
َّ
، ثم

ِّ
ي�حي

ِّ
ال�ص

ياحِة في المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّةتمريُن )1-13( اإYداُد لوحٍة Yِن ال�شِّ

t
النَّتاêُ التَّعلtمي

ِة.
َّ
ِة اله��صمي

َّ
ي�حِة في المملكِة الأردني ٍة عن ال�صِّ

َّ
ُيعدَّ لوحًة ت�صويقي  •

المعلوماäُ النَّ¶ريَُّة

 الأخبــ�َر وال�صوَر عِن الأم�كِن 
ُ
ِة التي تن�صر

َّ
ي�حي

ِّ
ُتَعــدُّ اللوحــُة ِمْن و�ص�ئِل الدع�يــِة ال�ص

ِة 
َّ
�، وت�ص�همُ في ن�صِر المعلوم�ِت التَّ�ريخي

ًّ
ُق المملكَة �صي�حي ِة، وُت�صوِّ

َّ
ي�حي

ِّ
والمنتج�ِت ال�ص

الَّتي ُتْوِجُد �صورًة م�صرقًة لدى �صيوِف المملكِة وزّواره�، وتدعمُ اقت�ص�َده�.

زمُة qÓال äُاõهيéَّوالت äُوالأدوا tالمواد

ٌة  ، وم�دَّ wنٌة، ومق�ص ٌن، واأقالٌم ملوَّ ٍة، وورٌق ملوَّ
َّ
ٍة اأُردني

َّ
ى، و�صوٌر لأم�كَن �صي�حي ورٌق مقوًّ

ل�صقٌة، وم�صطرٌة، وم�ٌء، و�ص�بوٌن.

Nُُطواäُ تنØيِذ التَّمريِن

قُم َوُر التَّو�شيëيَُّةNُطواäُ العمِلالرَّ tشüال

ِة 1 المِة الع�مَّ
ّ

ِة وال�ص حَّ ِ́ متطلَّب�ِت ال�صِّ را

اأثن�َء العمِل، مثــَل: التَّع�مِل بحذٍر عنَد 

ا�صتخداِم المق�صِّ والم�دِة الاّل�صقِة.
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جهِز الموادَّ والأدواِت الاّلزمَة قبَل البدِء 2

كِل )3-13(. ب�لعمِل، كم� في ال�صَّ

كلُ )3-13( ال�صَّ

ُق�صَّ الورَق المقّوى لتح�صَل على ورقٍة 3

ـ�، كمـ� 
ً
بقي��ِص: )30 × 30�صم(  تقريب

كِل )4-13(. في ال�صَّ

كلُ )4-13( ال�صَّ

 �صعــ�ًرا للَّوحِة، مثــَل: )الأردنُّ 4
ْ
اختــر

 ب�صع�راٍت 
ْ
ر يِف( وفكِّ اأحلى، اأهاًل ب�ل�صّ

ع�َر علــى ورقٍة  اأخــرى. واكتــب ال�صِّ

اِة، كم�  ملونٍة فــي راأ�ِص الورقة المقــوَّ

كِل )5-13(. في ال�صَّ

كلُ )5-13( ال�صَّ

ب�لأم�كــِن 5 ــَة  الخ��صَّ ــَوَر  ال�صُّ اأَل�صــِق 

ي�حيَِّة على الــورِق المقّوى مَع ترِك  ال�صِّ

فراغــ�ٍت لكت�بــِة المعلومــ�ِت النَّظريِّة، 

كِل )6-13(. كم� في ال�صَّ

كلُ )6-13( ال�صَّ
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6

7

8

9

اكتــْب بع�ــصَ المعلومــ�ِت النَّظريَة عِن 

موقِعـــِه،  مثــِل:   ،
ِّ
يـ�حــي ال�صِّ المــك�ِن 

وت�ريِخــِه، والخدمـ�ِت  فيِه وغيـِرهــ�، 

كِلِ )7-13(. كمــ� في ال�صَّ

ِة اأو 
َّ
ّفي علِّــِق اللَّوحَة داخَل ال¨رفــِة ال�صَّ

ــِة فــي المدر�صــِة; 
َّ
اِت الّداخلي

ّ
الممــر

لَع عليهــ� جميُع زمالِئَك، كم� في  ليطَّ

كِل )8-13(. ال�صَّ

ا�صتخدمَتهــ�  الَّتــي  الأدواِت  ــِف  نظِّ

 ، �ــصِ واأعدهــ� اإلــى مك�ِنهــ� المخ�صَّ

واترِك المك�َن نظيًف�.

�بوِن  ًدا ب�لمــ�ِء وال�صّ
ِّ
اغ�صــْل يديَك جي

بعَد النته�ِء مَن العمِل، دوَن الإ�صراِف 

في الم�ِء. 

كلُ )7-13( ال�صَّ

كلُ )8-13( ال�صَّ

w
تمرينY lملي

�بِق، ب�إ�صراِف 
ّ

، كم� تعلَّمَت في التَّمريِن ال�ص
x
 اأردني

x
ًة لموقٍع �صي�حي

َّ
اأِعدَّ لوحًة ت�صويقي  •

معلِِّمَك.

يادِة (مهاراäُ الرِّ ُ́ )البتكاُر والإبدا

ُع به�   عن ابتــك�رَك وابداعَك لطريقــٍة ت�صجِّ
ُّ
ــًزا واأعِ§ فكرًة رائــدًة تنم

َّ
كــْن ممي

�، مثِل اإعداِد لوحٍة، اأو ر�صم، اأو ت�صميٍم، اأو ن�صرٍة. 
ًّ
� وع�لمي

ًّ
ُقه� محلي ي�حَة وت�صوِّ

ِّ
ال�ص

لت اإليِه اأم�م زمالئك ب�إ�صراف معلِِّمَك. ثم اعر�ص م� تو�صَّ

ُع به�   عن ابتــك�رَك وابداعَك لطريقــٍة ت�صجِّ
ُّ
ــًزا واأعِ§ فكرًة رائــدًة تنم

َّ
كــْن ممي
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p¢SQ sódG oá∏Ä°SCG

؟
ِّ
ي�حي

ِّ
م� المق�صوُد ب�لتَّ�صويِق ال�ص  -  1

ٍة:
َّ
�صنِّْف طرائَق التَّ�صويِق الآتيَة اإلى طرائَق تقليديٍَّة وطرائَق اإلكتروني  -  2

ُة، 
َّ
ي�حي

ِّ
، والمع�ر�ُص ال�ص

ِّ
ُة، ومواقُع التَّوا�صِل الجتم�عي

َّ
ي�حي

ِّ
المهرج�ن�ُت ال�ص

.
ُّ
والمن�صوراُت، والبريُد الإلكتروني

ٌةطرائُق تقليديٌَّة
َّ
طرائُق اإلكتروني

 :åُريقِة التَّقليديَِّة من حي  والطَّ
ِّ
 الإلكتروني

ِّ
ي�حي

ِّ
ق�رْن بيَن طريقِة التَّ�صويِق ال�ص  -  3

�صرعُة النت�ص�ِر، التَّكلفُة، تحقيُق اأهداِف التَّ�صويِق.

. ي�حِة في الأردنِّ
ِّ

�ئِح في تن�صيِ§ ال�ص
ّ

 مَع ال�ص
ِّ
ََّة التَّع�مِل الإيج�بي

ْن اأهمي
ِّ
بي  -  4

م�ص�عٍف  ب�صعٍر  لِع 
ِّ

ال�ص ببيِع  ويقوُم  ِة، 
ِّ
التَّمويني الموادِّ  لبيِع  بَق�لٌة  وليٍد  لدى   -  5

َفُه �صحيًح�؟ ولم�Pا؟
ُّ
�ِح. هل ترى ت�صر

ّ
ي

ُّ
لل�ص
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ِة 
َّ
ِة اله��صمي

َّ
� في كلِّ مح�فظٍة من مح�فظ�ِت المملكِة الأردني

ًّ
اPكر موقًع� �صي�حي  -  6

ح�صَب الجدوِ∫ الآتي:

المح�فظُة
ُّ
ي�حي

ِّ
المح�فظُةالموقُع ال�ص

ُّ
ي�حي

ِّ
الموقُع ال�ص

عجلوُنعّم�ُن

جر�ُصالبلق�ُء

الكرُكالزرق�ُء

الطفيلُةم�دب�

مع�ُناربُد

العقبُةالمفرُق

t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG
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t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG

�شْع اإ�شارَة )( يف املكاِن املنا�شِب مَن اجلدوِل.

ميكنني بعَد درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن:

قُم ُر الأداِءالرَّ موؤ�شِّ

ب�شكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيٍِّد جدًّ

1.
ِّ
ي�حي

ِّ
اأو�صَح مفهوَم التَّ�صويِق ال�ص

ِة.2
َّ
ي�حي

ِّ
َح طرائَق ت�صويِق الأم�كِن ال�ص اأو�صِّ

�ئِح بطريقٍة لئقٍة.3
ّ

اأتع�مَل مَع ال�ص

4.�
ًّ
ِة �صي�حي

َّ
ِة اله��صمي

َّ
َق مه�راِت ت�صويِق المملكِة الأردني

ِّ
اأطب

5.
ِّ
ُه على القت�ص�ِد الوطني

َ
 واأثر

ِّ
ي�حي

ِّ
ََّة التَّ�صويِق ال�ص

 اأهمي
َ

اأعي

ِة عنَد العمِل.6 المِة الع�مَّ
َّ

ِة وال�ص حَّ  متطلَّب�ِت ال�صِّ
َ

اأراعي



lيدويَّة lاأ�شغال

Iَöûابعَة  ع qالر IُدMالَو

ماَذا َنعني بالأ�سغال اليدويِة؟ 

هل اأ�سغاُل اÿرِز خا�سٌة بالفتياِت؟

 اأ�سغاُل اÿرِز تراçَ اŸجتمِع؟
ُ

كيَ∞ تعك�س



 الع�سوِر، حتى 
َ
اإلينا عبر نيِن، وانتقلْت 

ِّ
ال�س اآلِف  ُعِرَفْت م�سغولُت الخرِز منُذ  لقد 

الَّتي  والألواِن  التَّ�سميماِت   åُحي من  بها  يتميُز  الَّتي  م�سغولُتُه  مجتمٍع  لكلِّ  اأ�سبَح 

 ثقافَتُه، وتعدُّ م�سغولُت الخرِز من الفنوِن اليدويِّة التي يمكُن عن طريقها عمُل 
ُ

تعك�س

ٍة جميلٍة، ويمكُن ممار�سُة اأ�سغاِل الخرِز كهوايٍة، اأو حرفٍة ت�ساعُد في دعِم 
َّ
م�سغولٍت فني

اقت�ساِد الأُ�ْسرِة.

َة اأ�سغاِل الخرِز، والخاماِت والأدواِت الم�ستخدمَة 
َّ
و�ستتعرُف في هذِه الَوحدِة اأهمي

عٍة مَن الخرِز.  عمَل نماذَج لم�سغولٍت متنوِّ
َّ
في اإنتاِجها، ثم

يُتوقَُّ™ منَك بعَد درا�شِة ògِ√ الوMدIِ اأْ¿:

َف اأ�سغاَل الخرِز.
َّ
تتعر  

َة اأ�سغاِل الخرِز.
َّ
َح اأهمي تو�سِّ  

َف الموادَّ والأدواِت الم�ستخدمَة في اأ�سغاِل الخرِز.
َّ
تتعر  

َذ نماذَج مْن اأ�سغاِل الخرِز. تنفِّ  

. َر قيمَة العمِل اليدويِّ تقدِّ  

ِة عنَد العمِل. المِة العامَّ
َّ

ِة وال�س حَّ َق متطلَّباِت ال�سِّ
ِّ
تطب  
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ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ

اأ�شغاُل الخرِز

ُتَعدُّ اأ�سغاُل الخرِز مَن الحرِف الَّتي تعتمُد على المهارِة اليدويَِّة، والَّتي ُتْنَجُز با�ستخداِم 

دٍة، ورغَم  موادَّ واأدواٍت ب�سيطٍة، للح�سوِل على م�سغولٍت جميلٍة باألواٍن واأ�سكاٍل متعدِّ

المربحِة،  اليدويَِّة والهواياِت  الأ�سغاِل  الخرِز من  اأ�سغاُل   ما زالْت 
ِّ
التكنولوجي ِر  التطوُّ

زٍة.
ِّ
عٍة ومتمي كما اأنَّ اإتقاَن هذِه الهوايَة ي�ساعُد في اإنتاِج نماذَج متنوِّ

اأوًل: مف¡وΩُ اأ�شغاِل الخرِز

عٍة مَن الم�سغولِت الخرزيَِّة، ُعِرفْت  هي حرفٌة يدويٌَّة ت�ساعُد في اإنتاِج نماذَج متنوِّ

 çَترا  
ُ

يعك�س ب�سكٍل  الع�سوِر   
َ
عبر اإلينا  وانتقلْت  ال�سنيِن،  اآلِف  منُذ  الم�سغولُت  هذِه 

عِة، والخواتِم، وزخرفِة  مختلِ∞ المجتمعاِت الَّتي اأنتجتها، مثِل: العقوِد باأطواِلها المتنوِّ

عٍة من الخرِز، واإ�سافِة الخرِز لزخرفِة قطِع المفرو�ساِت  قطِع المالب�ِس بت�سميماٍت متنوِّ

عٍة با�ستخداِم الخرِز.   في المنزِل، و�سنِع ميدالياٍت متنوِّ

ثانيًا: اأgميُة اأ�شغاِل الخرِز

تت�سُح اأهميُة اأ�سغاِل الخرِز بالآتي:

 في زيادِة دخِل الفرِد والأ�سرِة.
ُ
 هوايٌة مربحٌة ُت�سهم

َ
1 - هي

2 - اإنتاُج قطٍع جميلٍة ومتنّوعٍة ت�سفي جماًل عنَد ا�ستخدامها.

.
ِّ
بِر والمثابرِة، وتنميِة التَّنا�سِق الب�سريِّ الحركي  ال�سَّ

ُ
3 - َتَعلُّم

.
ِّ
 الفنِّي

ِّ
4 - تنميُة المهاراِت اليدويَِّة والح�س

5 - هي مهارٌة يدويٌة تحافßُ على تراçِ المجتمِع.

6 - �َسْغُل اأوقاِت الفراÆِ باأموٍر مفيدٍة.

ُتَعدُّ اأ�سغاُل الخرِز مَن الحرِف الَّتي تعتمُد على المهارِة اليدويَِّة، والَّتي ُتْنَجُز با�ستخداِم 
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ثالثًا: موادُّ اأ�شغاِل الخرِز

الحرفُة،  الَّذي تقوُم عليِه هذِه  الأ�سا�َس  تمّثُل  ٍة، 
َّ
اأّولي الخرِز على موادَّ  اأ�سغاُل  تعتمُد 

: للح�سوِل على المنتجاِت الخرزيَِّة. ومْن هذِه الموادِّ

1 - الخرُز

 الأ�سا�ُس الَّذي تعتمُد علي��ِه كلُّ اأ�سغاِل الخرِز، وهو كتلٌة مثقوبٌة 
ُ
الخ��رُز هو العن�سر

ٍة مثِل: البال�ستيِك، اأو المعدِن، اأو ال�سيراميِك، اأو اللُّوؤلوؤِ، وغيِرها،   م�سنوعٌة من مادَّ

وكان الخرُز ي�سنُع قديًما من عظاِم الحيواناِت وقروِنها، والأ�سداِف، والأحجاِر، 

 كلُّ نوٍع باأحجاٍم 
ُ
والخ�س��ِب، ويتوافر

ِع ي�سبُح  واأ�سكاٍل متعددٍة، وبهذا التَّنوُّ

دٍة وغيِر  بالإم��كاِن تنفيُذ ت�ساميمَ متعدِّ

مح��دودٍة م��ن اأ�سغ��اِل الخ��رِز. انظر 

كَل )1-14(. ال�سَّ

2 - الخيوط

نوِعها  في  الخيوُط   
ُ
وتتغاير الخرِز،  اأ�شغاِل  في  ِة  المهمَّ الموادِّ  من  الخيوُط  تعدُّ 

و�شمِكها ولوِنها، ولكلِّ نوٍع ا�شتخداماٌت تنا�شبُه. ومن هذِه الخيوِط:

اأ     - خي��ُط الحريِر: هو خي��ٌط رفيٌع وقويٌّ م�سنوٌع 

، وينا�سُب 
ِّ
ناعي  اأو ال�سِّ

ِّ
بيع��ي مَن الحري��ِر الطَّ

 منها؛ 
َ
غير ًة ال�سَّ معظَم اأنواِع الخ��رِز، وخا�سَّ

لأنَّ ثقوَبه��ا تك��وُن �سيق��ًة، ويتحم��ُل كثرَة 

ال�ستخ��داِم، كم��ا اأن��ه ينا�سُب َنظ��َم العقوِد 

الطويلِة والق�سيرِة. انظِر ال�ّسكَل )2-14(.

دٌة مَن الخرِز. كُل )14-1(: اأ�سكاٌل واأنواٌع متعدِّ ال�سَّ

كُل )14-2(: خيوُط حريٍر. ال�سَّ
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ب - خي��ُط البال�شتيِك: ه��و خيٌط قويٌّ 

 ما 
ُّ
م�سنوٌع مَن البال�ستيِك، واأهم

البُة؛  ُزُه عن خيِط الحريِر ال�سَّ
ّ
يمي

ُل ا�ستخدام��ُه في تنفيِذ  ل��ذا يف�سَّ

الميدالي��اِت والخوات��ِم والعقوِد 

 ب�سم��اكاٍت 
ُ
الق�سي��رِة، ويتواف��ر

كَل )3-14(. عٍة. انظِر ال�سَّ متنوِّ

َّز باأنَّه اأكثر �ُسمًك�ا 
ج� - خيُط القطِن: يتمي

ابقي��ِن. انظ��ِر 
ّ

م��َن النَّوعي��ِن ال�س

ك���َل )14-4(؛ لذلك فهَو  ال�سَّ

الأن�س��ُب عنَد ا�ستخ��داِم الخرِز 

الكبيِر ذي الثُّقوِب الوا�سعِة.

كُل )14-4(: خيُط القطِن. ال�سَّ

كُل )14-3(: خيُط البال�ستيِك. ال�سَّ

ْر فكِّ

ما هو نوُع الخيِط المنا�سِب لنظِم الم�سابِح؟

دٍة، وينا�شُب خيُط   خيُط المطاِط باألواٍن و�شماكاٍت متعدِّ
ُ
د   - خي��ُط المّط��اِط: يتوافر

نٍة، مثِل: الخواتِم والأ�ش��اوِر، ويمتاُز ب�شهولِة لب�ِس 
َّ
المّط��اِط عمَل اأ�شغاٍل معي

�ِس الِقَط��ِع الم�سغولِة بِه 
ُّ
 عيوَبُه �سهول��ُة تعر

َّ
القطع��ِة الم�سغولِة بِه. لك��نَّ اأهم

للقطِع.
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النَّ�شاُط )14-1(: تحديُد نوِع الخيِط المنا�شِب لأنواٍع مَن الخرِز

ْد نوَع الخيِط المنا�سِب لكلٍّ منها،   حدِّ
َّ
ناٍت مَن الخرِز المتوافِر لديَك، ثم

ِّ
 عي

ْ
اأح�سر

لَت اإليِه على زمالئَك، باإ�سراِف معلِّمَك. واعر�س ما تو�سَّ

3 - الأ�شالُك المعدنيُة

في  اأحياًنا  ُة 
َّ
المعدني الأ�سالُك  ت�ستخدُم 

ْمِك 
ُّ

ال�س اختياُر  ويمكُن  الخرِز،  اأ�سغاِل 

 
ُ
تتوافر فالأ�سالُك  ال�سلِك؛  من  المنا�سِب 

ِة  الف�سَّ مَن  وت�سَنُع  َدٍة،  متعدِّ ب�سماكاٍت 

باألواٍن  وغيرها،  البرونِز  اأو  النُّحا�ِس  اأو 

كَل )5-14(. متنوعٍة. انظِر ال�سَّ

ل  اأ�سكاٍل  على  للح�سوِل  الفر�سَة  يتيُح  الخرِز  اأ�سغاِل  في  لِك 
ِّ

ال�س وا�ستخداُم 

لأَنُه  بالخيِط؛  عليها  الح�سوُل  يمكُن 

مَن  فرعاِن  يخرُج  ال�سلِك  ا�ستخداِم  عنَد 

 
َّ
ٍة، ثم

َّ
لِك مْن كلِّ خرزٍة اأو حلقٍة معدني

ِّ
ال�س

م�سغولٍة  على  لنح�سَل  الجانباِن  يتداخُل 

مَن الخرِز، بالإ�سافِة اإلى اأنَّ اندماَج األواِن 

تداُخاًل  ُينتُج  الخرِز،  األواِن  مَع  لِك 
ِّ

ال�س

كَل )6-14(.  جمياًل لالألواِن. انظِر ال�سَّ

عٌة. ٌة متنوِّ
َّ
كُل )14-5(: اأ�سالٌك معدني ال�سَّ

كُل )14-6(: تداخُل األواِن الأ�سالِك  ال�سَّ

ِة مَع األواِن الخرِز.
َّ
المعدني
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4 - الأقفاُل والحلقاُت المعدنيَُّة

؛ 
ِّ
��ُب في طرفي بع�ِس قط��ِع الُحلي ُتركَّ

��ُت قفٌل 
َّ
ثب

ُ
��وار، َفي

ِّ
مثِل: العق��ِد اأو ال�س

ٌة 
َّ
رفي��ِن وحلق��ٌة معدني عل��ى اأح��ِد الطَّ

رِف الآخِر؛ لتي�سي��ِر ارتداِئها  عل��ى الطَّ

واأحجاٌم  اأن��واٌع  وثمًة  وا�ستخداِمه��ا، 

واأل��واٌن عدي��دٌة م��ْن ه��ذِه الأقف��اِل، 

ويمك��ُن اختي��اُر القف��ِل المتنا�سِق مَع 

��ذِة حجًما ولوًن��ا. انظِر  القطع��ِة المنفَّ

كَل )7-14(. ال�سَّ

رابًعا: الأدواُت

 اأدواٌت ت�ستخ��دُم ف��ي تنفي��ِذ م�سغولِت 
َ

ه��ي

الخرِز، وهي: 

1 - �شريُط القيا�ِس

ي�ستخ��دُم �سري��ُط القيا���سِ لأخ��ِذ القيا�ساِت 

كَل )8-14(.  المنا�سبِة. انظِر ال�سَّ

ْر فكِّ

 لديَك.
ْ
اقترْح بدياًل ل�سريِط القيا�ِس اإذا لم يتوفَّر

كُل )14-7(: بع�ُس اأنواِع الأقفاِل  ال�سَّ

ِة.
َّ
والحلقاِت المعدني

كُل )14-8(: �سريُط القيا�ِس. ال�سَّ
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اعُة الأ�شالِك المعدنيَِّة 2 - قطَّ

ت�ستخ��دُم قّطاع��ُة الأ�س��الِك ف��ي قطِع 

ل��ِك. انظ��ِر 
ِّ

الأج��زاِء الّزائ��دِة م��َن ال�س

كَل )14- 9(. ال�سَّ

3 - مق�سٌّ

بعَد  منها  الزائِد  وق�سِّ  المطلوبِة،  بالأطواِل  الخيوِط  لق�سِّ  اُت  المق�شّ ُت�شتخدُم 

عٍة.  باأ�سكاٍل وقيا�ساٍت متنوِّ
ُ
النتهاِء من تنفيِذ القطعِة، وتتوافر

4 - الإبُر

ُل  يف�سَّ لكْن  الخياطِة،  اإبِر  من  كثيرٌة  اأحجاٌم  َة  ثمَّ

الثُّقوِب  ذاِت  فيعِة 
َّ
الر ويلِة  الطَّ الإبرِة  ا�ستخداُم 

فيها  الخيِط  لإدخاِل  الخرِز؛  اأ�سغاِل  في  الوا�سعِة 

داخَل  تمريِرها  اإتاحِة  نف�سِه  الوقِت  وفي  ٍر، 
ْ

�س
ُ
بي

ُِّق الثُّقوِب. 
ي ؛ لأنَُّه �سَ

َ
ًة الخرَز ال�سغير الخرِز خا�سَّ

كَل )10-14(.  انظِر ال�سَّ

ٍة.
َّ
كُل )14-9(: قّطاعُة اأ�سالٍك معدني ال�سَّ

 خياطٍة 
ُ
كُل )14-10(: اإبر ال�سَّ

بقيا�ساٍت متنّوعِة.
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p¢SQ sódG oá∏Ä°SCG

ها من موادَّ واأدواٍت Xاهرٍة في 
ُ
ينا�سب العباراِت الآتيِة بما  الفراغاِت في  1 - امالأ 

َوِر اأدناُه: ال�سُّ

ِدُم .................... لقطِ™ الّزائِد مَن الخيوِط، بينما ن�شتخدُم  rاأ  - َن�شَتخ

....................  لقطِع الأجزاِء الّزائدِة من الأ�سالِك.

 ارتداَء القطِع الم�سغولِة مَن الخرِز. 
ُ
ب - ...................... تي�سر

ج� - ي�وؤخ�ُذ ال�ق�ي�ا�ُس المن�ا�س�ُب للقط�ع�ِة الم�سغ�ول�ِة م�ن ال�خ�رِز ب�و�س�اط�ِة 

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

اأو   
ِّ
الطبيعي الحريِر  من  ي�سنُع  وقويٌّ  رفيٌع   ......................  - د 

، ينا�سُب اأنواَع الخرِز �سغيرَة الحجِم.
ِّ
ال�سناعي

ه� - ...................... كتٌل مثقوبٌة ُت�سنُع من البال�ستيِك اأو الخ�سِب اأو 

يراميِك باأحجاٍم واأ�سكاٍل متنوعِة، ي�ستخدُم لعمِل العقوِد والأ�ساوِر.
ّ

ال�س
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2 - بعد �سطِب اأحرِف الكلماِت الَّتي ُتمثُِّل تتّماٍت )حلوًل( لما ياأتي من عباراٍت، 

مع الحتفاِ® بحرف الياِء تتبّقى جملٌة مفيدٌة من ثالçِ كلماٍت هل ت�ستطيُع 

الو�سوَل اإليها؟

ا

اأ

ي

�س

ñ

ا

ا

ا

ما

َد

و

رر

طو

ةز

ع ل

¥

د

ب

ي

ل

ل

ل

ل �سل

ر

ي

م

ئي�سُة لكلِّ اأ�سغاِل الخرِز ....................
َّ
اأ   - الخامُة الر

ب - ُت�سَنُع  .................... مَن الحريِر اأو البال�ستيِك اأو القطِن.

ا�ست�خ�داُم  ي�م�ك�ن�َك  ال�ق�ي�ا�ِس  �س�ري�ُط  ل�دي�َك   
ُ
�ر ي�ت�وفَّ ل�م  ج� - ف�ي ح�اِل 

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

.................... 
ُ
د  - اأ�سغاُل الخرِز ُتَعلِّم

..................    .................. 
َ
»g المطلوبُة Iُملُة المفيدéال

.................
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اأ

د

ج�ب

َة اأ�سغاِل الخرِز. 
َّ
ُن اأهمي

ِّ
ْد ثالثَة اأموٍر تبي 3 - عدِّ

كِل الBتي، واكتِب ا�شَم كلx منها ح�شَب رمزِه: 4 - ميزr اأنواَع الخيوِط في الûشَّ

ب - ...................... اأ     - ......................  

د  - ...................... ج� - ......................  
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Êر�ُس الثّا الدَّ

Wرائق اأ�شغاِل الخرِز

ع الكبيِر في اأ�شكاِل الخرِز واأحجامِه  َدٍة؛ ب�شبب التنوُّ ُتنفُذ اأ�شغاَل الخرِز بطرائَق متعدِّ

وتجميِل  المفار�ِص،  اأقم�شِة  وتزييِن   ،
x
ُحلي لعمِل  عة  متنوِّ اأ�شكاٌل  وت�شتخدم  واألوانِه، 

المالب�ِص، وعمِل ميدالياٍت وغيِر Pلِك، ومن طرائِق تنفيِذ اأ�شغاِل الخرِز ما ياأتي:

اأوًل: الطريقُة المبا�شرُة

 بتمريِر 
ُّ
ريقُة المبا�شرُة من اأي�شِر الطرائِق الم�شتخدمِة في اأ�شغاِل الخرِز، وتتم تعدُّ الطَّ

ٍن من الخرزاِت، على النَّحو الآتي:
َّ
لِك في عدٍد معي

ِّ
الخيِط اأو ال�ش

اختياُر لوِن الخرِز المطلوِب وحجِمِه، وت�شميِم �شكِل القطعِة المراِد تنفيُذها.  -1

ق�صُّ الخيِط بطوٍل منا�شٍب، بحيُث يكوُن اأطوَل من م�شغولِة الخرِز المراِد تنفيُذها.  -2

اإدخاُل الخيِط في اإبرِة الخرِز.  -3

تركيُب اأحِد طرفي القفِل وتثبيُت الخيِط بِه عن طريِق َعْقِدِه ثالَث مراٍت.  -4

 اختيارُه فينتقُل الخرُز مَن الإبرِة اإلى 
ّ
 الإبرِة مَع الخيِط خالَل الخرِز الَّذي تم

ُ
تمرير  -5

عٍة مَن الخرِز. �شٍر، ويمكُن ا�شتخداُم اأحجاٍم متنوِّ
ُ
الخيِط بي

رِف  تركي��ُب حلق��ِة القف��ِل، وتثبي��ُت الطَّ  -6

اٍت؛ 
ّ
الآخِر مَن الخيِط بها، بربِطِه ثالَث مر

َنَك م��ن غلِق الِقطع��ِة الخرزيِّة. انظِر  لتمكِّ

 êَPكَل )14-11(، الَّذي يمثِّ��ُل نما�� ال�شَّ

ريقِة المبا�شرِة. َذت بالطَّ  مَن الخرِز ُنفِّ
x
لحلي

 مَن الخرِز.
x
ال�شكل )14-11(: بع�ص نماêَP لحلي
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ريقُة المبا�شرُة مَع ربِط الخيِط على �شكِل العقِد ثانيًا: الطَّ

ريقِة المبا�شرِة، مع ربِط عقدٍة في الخيِط  ريقِة ُيْدَخُل الخيُط اإلى الخرِز بالطَّ في هذِه الطَّ

 
ُ
ُت كلَّ خرزٍة في مكاِنها، ويظهر

ِّ
ُن الُعَقُد حواجَز بيَن الخرِز، تثب عقَب كلِّ خرزٍة، فتكوِّ

م�شغولٍة  تنفيُذ  ويمكُن  ذِة،  المنفَّ للم�شغولِة  جمالاً  في�شيُف  الخرزاِت  بيَن  الخيِط  لوُن 

ريقِة باتِّباِع الخُطواِت الآتيِة:  بهذِه الطَّ

اختياُر لوِن الخرِز المطلوِب وحجِمِه، وت�شميُم �شكِل القطعِة المراِد تنفيُذها.  -1

الخيِط  عْقَد  لأنَّ  ؛  الأقلِّ على  تنفيُذها  المراِد  الم�شغولِة  طوِل  ب�شعِف  خيٍط  ق�صُّ   -2

ا من طولِه.
اً
ي�شتهلُك جزءاًا كبير

ادخاُل الخيِط في اإبرِة الخرِز.  -3

تركيُب اأحِد طرفي القفِل وتثبيُت الخيِط به عن طريِق َعْقِدِه ثالَث مراٍت.  -4

 عقُد عقدٍة بعَد الخرزِة 
َّ
 اختياُرها، ثم

َّ
 الإبرِة مَع الخيِط خالَل اأوِل خرزٍة تم

ُ
تمرير  -5

الخيِط عقدةاً،   ربُط 
َّ
ثم الّثانيِة،  الخرزِة  الخيِط خالَل  مَع  الإبرِة   

ُ
تمرير  

َّ
ثم  ، مبا�شرةاً

 اإدخاُل عدِد الخرزاِت المطلوِب لت�شكيِل الم�شغولِة الخرزيَِّة.
َّ
وهكذا حّتى يتم

ثالَث  بها  الخيِط  بربِط  للخيِط  الّثاني  رِف  الطَّ على  وتثبيُتها  القفِل  حلقِة  تركيُب   -6

كَل )12-14(. مراٍت لتتمّكَن من غلِق الم�شغولِة، انظر ال�شَّ

ريقِة المبا�شرِة مع ربِط الخيِط على �شكِل ُعَقٍد. كُل )14-12(: ِعقٌد من الخرِز م�شغوٌل بالطَّ ال�شَّ
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اإنتاêُ ميداليٍة مَن الخرِزتمريُن )1-14(

ُّ
النتاêُ التعلُّمي

ينفَذ ميداليةاً من الخرِز.• 

المعلوماُت النَّ¶ريَُّة

ِة 
َّ
الها�شمي ِة 

َّ
الأردني المملكِة  علِم  �شكِل  على  ميداليٍة   êِباإنتا نقوُم   êِPالنَّمو هذا  في 

ِن باألواِن العلِم في �شلٍك رفيٍع. باإدخاِل الخرِز الملوَّ

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

 بعدد )24(، واأ�شوُد 
ُ
�شريُط قيا�ٍص اأو م�شطرٌة، وحلقُة ميداليٍة، وخرٌز متو�شُط الحجِم اأحمر

مِك )4^0 ملم( اأو   بَعدِد )24(، و�شلٌك ب�شُ
ُ
بعدد )24(، واأبي�ُص بعَدِد )18(، واأخ�شر

)3^0 ملم(، وقّطاعُة اأ�شالٍك، ومفتاٌح، وماٌء، و�شابوٌن.

ُخُطواُت تنفيِذ التَّمريِن

قُم َوُر التَّو�شيحيَُّةخُطواُت العمِلالرَّ ال�شُّ

ِة 1 المِة العامَّ
َّ

ِة وال�ش حَّ راِع متطلَّباِت ال�شِّ

اعِة الأ�شالِك واإدخاِل  عنَد ا�شتعماِل قطَّ

اخلرِز بال�شلِك. 

ِز املوادَّ والأدواِت الاّلزمَة قبَل البدِء 2 جهِّ

كل )13-14(. بالعمِل، كما يف ال�شَّ

كُل )13-14( ال�شَّ
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ب�رشيِط 3 �شم(   60( بطوِل  ا  �شلكاً  
ْ

ِق�ص

كِل  ال�شَّ يف  كما  امل�شطرِة،  اأو  القيا�ِص 

.)14-14(

كُل )14-14( ال�شَّ

قّطاعِة 4 با�شتخداِم  لِك  ال�شِّ قطعَة  ُق�صَّ 

الأ�شالِك، كما يف ال�شكل )15-14(.

كُل )15-14( ال�شَّ

لَك يف حلقِة امليداليِة لتح�شَل 5
ِّ

ِر ال�ش
ِّ
مر

كِل  على فرعنِي مت�شاوينِي، كما يف ال�شَّ

.)16-14(

كُل )16-14( ال�شَّ
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6 
َّ
ثم بالحلقِة  الأيمَن  لِك 

ِّ
ال�ش فرَع  اربْط 

كِل  ال�شَّ ، كما في 
َ
الأي�شر ال�شلَك  فرَع 

.)17-14(

كُل )17-14( ال�شَّ

اأدخْل ت�شَع خرزاٍت حمراَء في الفرِع 7

كِل  ال�شَّ في  كما  لِك، 
ِّ

ال�ش مَن  الأيمِن 

 .)18-14(

كُل )18-14( ال�شَّ

اف��رِد اخلرزاِت اأ�ش��فَل احللق��ِة على اأن 8

��ُة يف منت�ش��ِف 
َّ
تك��وَن احللق��ُة املعدني

كِل )19-14(. اخلرزاِت، كما يف ال�شَّ

كُل )19-14( ال�شَّ
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9

10

11

خالَل  لِك 
ِّ

ال�ش من   
َ
الأي�شر الفرَع  ِر 

ِّ
مر

ال�شفِّ  على  َل  لتح�شُ الخرزاِت  نف�ِص 

مكاُن  َل  ويتبدَّ الخرِز  مَن  الأوِل 

الفرعيِن، كما في ال�ّشكِل )20-14(.

��لِك 
ِّ

اأدخْل ف��ي الفرِع الأيمِن من ال�ش

 �ش��بَع خ��رزاٍت 
َّ
ث��م خ��رزةاً �ش��وداَء، 

 خ��رزةاً خ�ش��راَء، ثم افرِد 
َّ
حم��راَء، ثم

ِر 
ِّ
ِل، ومر الخرزاِت اأ�ش��فَل ال�شفِّ الأوَّ

لِك خالَل نف�ِص 
ِّ

 مَن ال�ش
َ
الفرَع الأي�ش��ر

ا  ��داً
ِّ
��َت الخ��رزاِت جي

ِّ
الخ��رزاِت لتثب

فِّ الثَّاني، كما في  وتح�ش��َل على ال�شَّ

كِل )21-14(. ال�شَّ

لِك 
ِّ

ال�ش مَن  الأيمِن  الفرِع  في  اأَدِخْل 

 خرزتيِن بلوٍن 
َّ
خرزتيِن بلوٍن اأ�شوَد، ثم

خرزتيِن   
َّ
ثم بي�شاَء،  خرزةاً   

َّ
ثم  ،

َ
اأحمر

خ�شراويِن،  خرزتيِن   
َّ
ثم حمراويِن 

اأ�شفَل ال�شفِّ الثاني،  وافرِد الخرزاِت 

 من ال�شلِك خالَل 
َ
ومرِر الفرَع الأي�شر

الخرزاِت  َت 
ّ
لتثب الخرزاِت  نف�ِص 

الثَّالِث،  فِّ  ال�شَّ على  وتح�شَل  ا،  جيداً

كل )22-14(. كما في ال�شَّ

كُل )20-14( ال�شَّ

كُل )21-14( ال�شَّ

كُل )22-14( ال�شَّ
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12

13

14

لِك  ال�شِّ من  الأيمِن  الفرِع  في  اأدخل 

ثالَث خرزاٍت �شوداَء، ثم ثالثاًا حمراَء، 

 ثالثاًا خ�شراَء، وافرِد الخرزاِت اأ�شفَل 
َّ
ثم

 مَن 
َ
ال�شفِّ الّثالِث، ومرْر الفرَع الأي�شر

َت 
ّ
لتثب الخرزاِت  نف�ِص  خالَل  لِك  ال�شِّ

ا، وتح�شَل على ال�شفِّ  ِّداً
الخرزاُت جي

ابِع، كما في ال�ّشكِل )23-14(.
ّ
الر

لِك  ال�شِّ من  الأيمِن  الفرِع  في  اأدخل 

ثالَث خرزاٍت �شوداَء، ثمَّ خرزةاً بي�شاَء، 

ثم  بي�شاَء؛  خرزةاً  ثّم  حمراَء،  خرزةاً  ثمَّ 

ثالَث خرزاٍت خ�شراَء، وافرِد الخرزاِت 

 
َ
ابِع، ومرِر الفرَع الأي�شر

ّ
اأ�شفَل ال�شفِّ الر

لِك خالَل نف�ِص الخرزاِت لُتثبَِّت  مَن ال�شِّ

ال�شفِّ  ا، وتح�شَل على  الخرزاِت جيِّداً

الخام�ِص، كما في ال�ّشكِل )24-14(.

��لِك  اأدخ��ْل في الف��رِع الأيمِن من ال�شِّ

ث��الَث خ��رزاٍت �ش��وداَء، ث��ّم ث��الَث 

 ث��الَث خرزاٍت 
َّ
خ��رزاٍت بي�ش��اَء، ثم

فِّ  راَء، واأفرد الخرزاِت اأ�شفَل ال�شَّ َخ�شْ

 من 
َ
، وم��رِر الفرَع الأي�ش��ر الخام���صِ

َت 
ِّ
ال�ش��لِك خالَل نف�ِص الخرزاِت لُتَثب

��َل على ال�شفِّ  ا وتح�شُ ِّداً
الخرزاُت جي

كِل )25-14(. ال�شاد�ِص، كما في ال�شَّ

كُل )23-14( ال�شَّ

كُل )24-14( ال�شَّ

كُل )25-14( ال�شَّ
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ِر ال�شفَّ ال�ش��اد�َص لأربعِة �شفوٍف 15
ِّ
كر

ناًا مْن  اأُخرى حّتى ي�ش��بَح الَعَل��ُم مكوَّ

��كِل  ال�شَّ ع���رشِة �ش��فوٍف، كم��ا يف 

.)26-14(

كُل )26-14( ال�شَّ

��لِك الأيم��َن الزائَد 16
ِّ

اأدخ��ْل طرَف ال�ش

في الخرزِة ال�ش��وداِء واقَطِع الزائَد منُه 

با�ش��تخداِم قّطاعِة الأ�ش��الِك، كما في 

كِل )27-14(. ال�شَّ

كُل )27-14( ال�شَّ

��لِك الأي���رَش الّزائَد 17
ِّ

اأدخْل ط��رَف ال�ش

يف اخلرزِة اخل���رشاِء، واقطِع الّزائَد منُه 

با�ش��تخداِم قّطاعِة الأ�ش��الِك، كما يف 

كِل )28-14(. ال�شَّ

كُل )28-14( ال�شَّ



125

18

19

20

 كما يف 
ِّ
انظر امليداليَة ب�ش��كلها النهائي

كِل )29-14(. ال�شَّ

نظف الأدواَت الَّتي ا�شتخدمتها واأعدها 

���ِص، وات��رِك املكاَن  اإ¤ مكانها املخ�شَّ

ا. نظيفاً

ابوِن بعَد  ا باملاِء وال�شّ ِّداً
اغ�شْل يديَك جي

النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�رشاِف يف 

املاِء.

كُل )29-14( ال�شَّ

w
تمرينl عملي

الِمْهنيِة، •  التَّربيِة  م�شغِل  في  ابق، 
ّ

ال�ش التَّمريِن  في  تعلمَت  كما  الخرِز  من  ميداليَة  نفْذ 

باإ�شراِف معلِّمَك.

اإنتاêُ عقٍد مَن الخرِزتمريُن )2-14(

ُّ
النَّتاêُ التَّعلُّمي

ِن.•  غيِر الملوَّ ا بالخرِز ال�شَّ َذ عقداً ينفِّ

المعلوماُت النَّ¶ريَُّة

خم�شَة  ون�شتخدُم  ِن،  الملوَّ غيِر  ال�شَّ الخرِز  مَن  عقٍد   êِباإنتا نقوُم   êِPالنُّمو هذا  في 

األواٍن مَن الخرِز.

الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الاّلزمُة

 خرٍز، وحلقٌة معدنيٌة، وقفٌل، وخرٌز 
ْ
، وخيُط حريٍر، واإبرَتي �شريُط قيا�ٍص اأو م�شطرٌة، ومق�صٌّ
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، وخيُط حريٍر، وماٌء، و�شابوٍن.
ُ
، واأحمر

ُ
، واأ�شفر

ٌّ
، واأ�شوُد، وبرتقالي

ُ
 الحجِم اأخ�شر

ُ
�شغير

مالحظٌة

غبِة.
َّ
عٍة من الخرِز ح�شَب الر يمكُن تنفيُذ التَّمريِن با�شتخداِم األواٍن متنوِّ

ُخُطواُت تنفيِذ التَّمريِن

قُم وُر التَّو�شيحيَُّةخُطواُت العمِلالرَّ ال�شُّ

ِة 1 العامَّ المِة  وال�شَّ ِة  حَّ ال�شِّ متطلباِت  راِع 

عنَد ا�شتعماِل المق�صِّ والتَّعامِل مع الإبرِة. 

كُل )30-14( ال�شَّ

ِز الموادَّ والأدواِت الاّلزمَة قبَل البدِء 2 جهِّ

كِل )30-14(. بالعمِل، كما في ال�شَّ

 قطعتيِن من الخيِط بطوِل )60 �شم( 3
ْ

ِق�ص

با�شتخداِم �شريِط القيا�ِص اأو الم�شطرِة، 

كِل )31-14(. كما في ال�شَّ

كُل )31-14( ال�شَّ

4 ، ُق�صَّ قطعتي الخيِط با�شتخداِم المق�صِّ

كِل )32-14(. كما في ال�شَّ

كُل )32-14( ال�شَّ
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َل في ثقِب اإبرِة خرٍز، 5 اأدخِل الخيَط الأوَّ

 في ثق��ِب اإب��رِة خرٍز 
َ

والخي��َط الثان��ي

كِل )33-14(. اأخرى، كما في ال�شَّ

كٌل )33-14( ال�شَّ

في 6 الخيِط  مَن  ِل  الأوَّ الفرَع  ِت 
ِّ
ثب

ِة بربطِه، ثم ثبِت الفرَع 
َّ
الحلقِة المعدني

كِل   بنف�ِص الحلقِة، كما في ال�شَّ
َ
الآخر

.)34-14(

كُل )34-14( ال�شَّ

ِخالَل 7 الخيِط  مَن  َل  الأوَّ الفرَع  مرِر 

كِل  خم�ِص خرزاٍت �شوداَء، كما في ال�شَّ

.)35-14(

كُل )35-14( ال�شَّ

ِر الإبرَة الّثانيَة خالَل نف�ِص الخرزاِت 8
ِّ
مر

لي�شبَح لديَك فرٌع واحٌد باللَّوِن الأ�شوِد، 

كِل )36-14(. كما في ال�شَّ

كُل )36-14( ال�شَّ
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9 
َ

ْر ف��ي اأح��ِد فرعي الخي��ِط خم�ص
ِّ
َمر

��كِل  خ��رزاٍت خ�ش��راَء، كما في ال�شَّ

.)37-14(

كُل )37-14( ال�شَّ

 خرزاٍت 10
َ

الّثاني خم�ص الفرِع  ْر في 
ِّ
مر

كِل )38-14(. خ�شراَء، كما في ال�شَّ

كُل )38-14( ال�شَّ

خالَل 11 الخيِط  من  َل  الأوَّ الَفرَع  ِر 
ِّ
مر

الإبرَة  مرِر   
َّ
ثم �شوداَء  خم�ِص خرزاٍت 

لي�شبَح  الخرزاِت  نف�ِص  خالَل  الّثانيَة 

لديَك فرٌع واحٌد باللَّوِن الأ�شوِد، كما 

كِل )39-14(. في ال�شَّ
كُل )39-14( ال�شَّ

12 
َ

ْر ف��ي اأح��َد فرعي الخي��ِط خم�ص
ِّ
مر

ْر ف��ي الفرِع 
ِّ
، ومر خ��رزاٍت برتقالي��ةاً

، كما  َّةاً
 خ��رزاٍت برتقالي

َ
الّثاني خم�ص

كِل )40-14(. في ال�شَّ

كُل )40-14( ال�شَّ
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َل ِم��َن الخيِط خالَل 13 ِر الف��رَع الأوَّ
ِّ
م��ر

ِر الإبرَة 
ِّ
 مر

َّ
خم��ِص خرزاٍت �ش��وداَء ثم

الثَّاني��َة خالَل نف�ِص الخرزاِت لي�ش��بَح 

لدي��َك ف��رٌع واح��ٌد اأ�ش��وُد، كما في 

كِل )41-14(. ال�شَّ
كُل )41-14( ال�شَّ

14 
َ

ِر ف��ي اأح��ِد فرعي الخي��ِط خم�ص
ِّ
مر

ْر ف��ي الفرِع 
ِّ
خ��رزاٍت �ش��فراَء، وم��ر

 خرزاٍت �شفراَء، كما في 
َ

الثاني خم�ص

كِل )42-14(. ال�شَّ

كُل )42-14( ال�شَّ

خالَل 15 الخيِط  ِمَن  َل  الأوَّ الفرَع  ِر 
ِّ
مر

ِر الإبرَة 
ِّ
 مر

َّ
خم�ِص خرزاٍت �شوداَء، ثم

لي�شبَح  الخرزاِت،  نف�ِص  الّثانيَة خالَل 

في  كما  اأ�شوُد،  واحٌد  فرٌع  لديَك 

كِل )43-14(. ال�شَّ
كُل )43-14( ال�شَّ

ْر في اأح��ِد فرع��ي الخي��ِط خم�َص 16
ِّ
م��ر

ْر في الفرِع الثاني 
ِّ
خرزاٍت حمراَء، ومر

كِل  خم�َص خرزاِت حمراَء، كما في ال�شَّ

.)44-14(

كُل )44-14( ال�شَّ



130

َل من الخي��ِط خالَل 17 ِر الف��رَع الأوَّ
ِّ
م��ر

ِر الإبرَة 
ِّ
خم�ِص خرزاٍت �ش��وداَء، ُثمَّ مر

الّثانيَة خ��الَل نف�ِص الخرزاِت لي�ش��بَح 

لدي��َك ف��رٌع واح��ٌد اأ�ش��وُد، كم��ا في 

كِل )45-14(. ال�شَّ
كُل )45-14( ال�شَّ

اأع��د تكراَر نف���صِ مجموع��ِة الألواِن 18

اٍت اأخرى حتى تح�ش��َل على 
ّ
اأربَع مر

الّط��وِل المطل��وِب كما في ال�ش��كِل 

 .)46-14(

كُل )46-14( ال�شَّ

ِل ونهايَة الفرِع 19 اعقْد نهايَة الفرِع الأوَّ

ِت الفرعيِن في حلقِة القفِل 
ِّ
 ثب

َّ
الّثاني، ثم

بِط ثالَث م��راٍت وق�صِّ الّزائَد مَن 
َّ
بالر

كِل )47-14(. الخيِط، كما في ال�شَّ

كُل )47-14( ال�شَّ نظ���ِف الأدواِت اّلت���ي ا�شتخدمت��ه��ا 20

�ِص، واترِك  واأعدها اإلى مكانها المخ�شَّ

ا. المكاَن نظيفاً

ابوِن 21 وال�شّ بالمِاء  ا  ِّداً
جي يديَك  اغ�شْل 

بعَد النتهاِء مَن العمِل، دوَن الإ�رشاِف 

يف املاِء.
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w
تمرينl عملي

المهنيِة، •  التَّربيِة  م�شغِل  في  ابق، 
ّ

ال�ش التَّمريِن  في  تعلَّمَت  الخرِز كما  مَن  ا  اعمْل عقداً

وباإ�شراِف معلِّمَك.

يادِة (مهاراُت الرِّ x…فكرُة م�شروٍع رياد(

هل اأعجبَك العمُل بالأ�ش��غاِل اليدويَِّة واأ�شغاِل الخرِز? فّكر في ت�شميِم م�شروٍع 

 عملَك واأبدْع 
ْ
م لإنتاêِ نماêَP من الميدالياِت اأو العقوِد اأوالأ�ش��اوِر اأو غيرها و�شمِّ

بِه، ثم يمكنَك بيُع منتجاِتَك باأ�شعاٍر معقولٍة باإ�شراِف معلِّمَك.

هل اأعجبَك العمُل بالأ�ش��غاِل اليدويَِّة واأ�شغاِل الخرِز? فّكر في ت�شميِم م�شروٍع 
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ريقِة المبا�شرِة في تنفيِذ اأ�شغاِل الخرِز. و�شِح المق�شوَد بالطَّ  -1

ْد ثالثَة نماêَP مختلفٍة من اأ�شغاِل الخرِز. عدِّ  -2

م�شغولٍة   êِاإنتا ِعنَد  الأقلِّ  على  المطلوبِة  الم�شغولِة  طوِل  ب�شعِف  ا  خيطاً نق�صُّ   -3

ابقَة.
ّ

ِر العبارَة ال�ش
ِّ
ريقِة المبا�شرِة مع ربِط الخيِط على �شكِل ُعَقٍد. بر بالطَّ

ِن  ا جميالاً مَن الخرِز، وما اإن ارتدتُه حّتى تناثرْت خرزاُتُه. َخمِّ �شَنَعْت رنيُم عقداً  -4

الأ�شباَب المحتملَة لذلَك.

ا مْن درا�شتِك لأ�شغاِل الخرِز: امالأِ الفراغاِت الآتيَة م�شتفيداً  -5

م�شروٍع  تاأ�شي�ص  َر 
َّ
فقر  ..................... هوايٌة  الخرِز  اأ�شغاَل  اأنَّ  فوDاٌد  اأدَرَك 

م�شروعِه،  موادِّ   
ِّ
اأهم ب�شراِء  وقاَم  وِق 

ّ
ال�ش اإلى  فاتَّجَه  الخرِز،  لأ�شغاِل  �شغيٍر 

ا�شترى  كما   ، عديدةاً واألواناًا  ا  اأحجاماً منُه  فا�شترى   ..................... وهو 

ويتنا�شُب  رفيٌع  لأنُه  ؛ 
ِّ
الحلي قطِع  لعمِل  المنا�شبُة  الخامُة  فهو   .....................

مَع معظِم اأنواِع الخرِز. وا�شترى ..................... برونزيvا؛ لي�شتخدمُه في عمِل 

ولم  اأخِتِه حال،  ل�شورِة  ا جميالاً  اإطاراً منُه  ولي�شنَع  الرحمِن  عبِد  لأخيِه  ميداليٍة 

 �شراَء ..................... و ..................... لتكوَن القطُع �شهلَة ال�شتخداِم 
َ

ين�ص

ا 
اً
واإبر المطلوبِة،  القيا�شاِت  اأخِذ  على  لي�شاعدُه  و.....................  والرتداِء، 

ُبدَّ  فيها، وكان ل  الخيِط  اإدخاِل  ل�شهولِة   ..................... ثقوٍب  Pاَت  طويلةاً 

من �شراِء ..................... ؛ لقطِع الّزائِد من الأ�شالِك، وبعَد �شنتيِن من المثابرِة 

ا. ا ممتازاً والعمِل الجادِّ تو�شَع م�شروُع فوDاٍد واأ�شبَح ُيِدرُّ ربحاً
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�شع اإ�شارة )( في المكاِن المنا�شِب مَن الجدوِل.

يمكنني بعَد درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن:

قُم ُر الأداِءالرَّ موؤ�شِّ

ب�شكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيِّدجدًّ

َح مفهوَم اأ�شغاِل الخرِز.1 اأو�شِّ

َح اأهميَة اأ�شغاِل الخرِز.2 اأو�شِّ

َد الموادَّ الم�شتخدمَة في اأ�شغاِل الخرِز.3 اأُعدِّ

اأميَز اأنواَع الخيوِط الم�شتخدمِة في اأ�شغاِل الخرِز.4

َد الأدواِت الالزمَة لأ�شغاِل الخرِز.5 اأُعدِّ

َد نوَع الإَبِر الم�شتخدمِة في اأ�شغاِل الخرِز.6 اأُحدِّ

ريقِة المبا�شرِة في اأ�شغاِل الخرِز. 7 َح المق�شوَد بالطَّ اأو�شِّ

ريقَة المبا�شرَة مع ربِط الخيِط على �شكِل ُعَقٍد 8 َح الطَّ اأو�شِّ

في اأ�شغاِل الخرِز.

اأنتَج ميداليةاً مَن الخرِز.9

ا مَن الخرِز.10 اأعمَل عقداً

11. َر قيمَة العمِل اليدويِّ اأقدِّ

 اأنَّ اأ�شغاَل الخرِز هوايٌة مربحٌة.12
َ

اأعي
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