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 والتدبير الفندقي  ستقبالال  : السابعةالوحدة 
 

 اإليواء الفندقي : الدرس األول 

 عرف اإليواء الفندقي؟: س

الفنادق والشقق الفندقية : اخلدمات التي ُتقّدم للضيف يف أماكن اإليواء املختلفة مثل  جمموعة: ج

غرف النوم الفندقية / : اه وتشمل والقرى السياحية واملنتجعات هبدف توفري الراحة له وكسب رض

توفري ثالجة صغرية داخل الغرف /توفري خزنات حلفظ األشياء الثمينة  /وخدمات الطعام والرشاب  

 وخدمات اإلستجامم /

 عرف قسم الدوائر األمامية؟ : س

 جمموعة من األقسام الفرعية الفندقية : ج

 الفندقي؟  ستقبالاذكر أمهية قسم ال : س

 دق تتم عن طريقه عمليات الفنألن معظم -1: ج

 أول نقطة اتصال مع الضيف عند وصوله إىل الفندق-2

 إهناء إجراءات اإلقامة له وأخذ طلباته وتنفيذها -3

ات واحلسابات  ستعالميقوم بتزويد األقسام األخرى وخاصة قسم التدبري الفندقي واملطاعم وال-4

 باملعلومات املهمة عن الضيوف وأعدادهم ورغباهتم 

 الفندقي؟ ستقبالعدد اخلدمات التي يقوم هبا قسم ال: س

 حيب هبم الضيوف والرت استقبال-أ: ج

 تزويد الضيوف بكل املعلومات اخلاصة باألسعار واخلدمات املتوافرة يف الفندق -ب 

 تسجيل بيانات الضيوف وحفظها -ج
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 حجز الغرف واستالم طلبات احلجز -د

 تجهيز الغرف املحجوزة خالل اليوم  التنسيق مع قسم اإلرشاف الداخيل ل-ه

 تنفيذها واإلجابة عن استفساراهتماستالم أي طلبات إضافية من الضيوف والعمل عىل -و

 التعامل مع طلبات وشكاوي ومشاكل الضيوف والعمل عىل حّلها -ز

 إعداد التقارير املتعلقة بحالت الغرف -ح

 تسليم مفاتيح الغرف للضيوف واستالمها منهم -ط

 يوف واستيفاء تكاليف اإلقامة عند مغادرهتم الفندقبة الضحماس-ي

 ؟ستقبالوضح كيفية عمل قسم ال: س

 عىل مدار الساعة يف ثالث مناوبات عمل هبدف خدمة الضيوف القادمني إىل الفندق ويف أي وقت : ج

 ؟ ستقبالعدد صفات الواجب توافرها يف موظف ال: س

 املظهر األنيق -1: ج

 يث مع الضيوف اللباقة يف احلد-2

 املقدرة عىل التحدث بأكثر من لغة-3

 الشخصية اللطيفة واإلبتسامة الدائمة -4

 حسن الترصف يف املواقف املختلفة-5

 الدقة يف عملية احلجز للمواعيد وتعبئة بطاقة الضيف-6

 قسم التدبري الفندقي : الدرس الثاين  

 عدد فوائد قسم التدبري الفندقي عىل نجاح الفندق؟: س

 *هو أكرب األقسام نظًرا لتعدد واجباته ومسؤولياته : ج

 *ضامن رضا الضيوف 
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 *زيادة أرباح الفندق 

 *حتقيق نسب إشغال عالية 

 وضح نسبة إشغال الغرف يف الفندق؟ : س

 عدد الغرف املشغولة له من ِقبل الضيوف بالنسبة إىل عدد الغرف املتاحة: ج

 ؟اذكر أمهية قسم التدبري الفندقي: س

 األول للضيف  النطباعس *يعك: ج

 األعامل التي يقوم هبا قسم التدبري الفندقي؟: س

 تنظيف غرف الضيوف وترتيبها -1: ج

تنظيف األماكن العامة داخل الفندق كالقاعات والصالت واملطاعم واملمرات ومكاتب اإلدارة  -2

 واملوظفني

 تبديل الرشاشف والبياضات بشكل دوري عند احلاجة-3

 عطل بأرسع وقت ممكنلصيانة عن أي تبليغ قسم ا-4

 وفتقديم خدمات الغسيل والكي ملالبس الضي -5

 املحافظة عىل أثاث الفندق وممتلكاته وذلك بتنسيق مع قسم الصيانة -6

 استالم وتنظيف الغرف بعد مغادرة الضيف-7

 تزويد الغرف بمواد التنظيف الشخصية )كالصابون والشامبو والورق الصحي(-8

 بياضات؟ تشمل ال  عىل ماذا: س

 *أغطية الرسير : ج

 *كيس خمدة

 *بشكري الوجه واليد 
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 م *منشفة محا

 *فوطة استحامم

 *روب احلامم

 الصحة والسالمة العامة التي جيب أن يتقيد هبا موظفو قسم التدبري الفندقي؟ إجراءات عدد : س

 القفازات عند إفراغ سلة املهمالت  استخدام*: ج

 يف أثناء التنظيف عملية النقل والرفع لألشياء*اتباع الطرائق السليمة يف 

 املرة الواحدة *عدم محل أكثر من حقيبة يف 

 ارتداء مالبس العمل املناسبة عند التعامل مع مواد التنظيف خاصة 

 *احلذر عند إزالة أمواس احلالقة والزجاج املكسور 

 لعملاملواد واألدوات املناسبة يف التنظيف والتطهري يف أثناء ا استخدام*

 مواد التنظيف  استخدام*عدم اإلفراط يف 

 حن اجلاهز )طريقة اخلدمة األمريكية(طريقة خدمة الص : الدرس الثالث

 عرف خدمة الصحن اجلاهز؟: س

إحدى طرق تقديم الطعام إىل الضيف وتعد أرقى أنواع اخلدمات الفندقية املقدمة للضيوف حيث : ج

هلا إىل املطبخ الذي بدوره يقوم بتجهيز الطلبات  يقوم املضيف بتسجيل طلبات الضيوف وإرسا 

 الصحن بعد تزيينها بطريقة فنية ووضعها أمام الضيف مبارشة يف

 عدد مزايا خدمة الصحن اجلاهز عند خدمة الضيوف؟ : س

 خدمة أعداد كبرية من الضيوف بوقت أقل وجهد ممكن -1: ج

 قاها الضيفإعطاء الضيف شعوًرا بالراحة عن طريق اخلدمات التي يتل-2
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 عدد األعامل التي يقوم هبا املضيف قبل خدمة الصحن اجلاهز؟ : س

 ترتيب الكرايس حول الطاولت حسب حجم الطاولة -1: ج

 فرش الطاولة بمفرش أنيق ونظيف -2

وضع املواد واألدوات عىل الطاولة تشمل الصحون الزجاجية الالزمة يف أثناء تقديم الوجبة ورقم -3

 الورد وعلب امللح والبهارات والشوك والسكاكني واملالعق والكاسات واملناديل الطاولة ومزهرية

 الصحية  

 وضع السكني إىل يمني الطبق وتكون حافتها احلادة باجتاه الطبق -4

وضع املالعق إىل يمني الطبق بالقرب من السكني ويتوقف عددها عىل األصناف املقدمة -5

 ومايستعمل منها أوًل 

وتكون أسناهنا متجهة لألعىل ويتوقف عدد الشوك عىل األصناف ىل يسار الطبق وضع الشوكة إ-6

 قدمة ومايستعمل أوًل امل

 وضح القواعد العامة يف أثناء تقديم الصحن اجلاهز؟: س

 جُتهز األطباق داخل املطبخ-1: ج

 تقديم املأكولت من يمني الضيف -2

 اليد اليرسى لتقديم املأكولت   استعامل-3

 رشوبات من يمني الضيفمجيع املتقديم -4

 اجلهة اليرسى سحب مجيع األطباق من أمام الضيف من -5

 عدد طرق تقديم الطعام للضيف؟: س

*اخلدمة الفرنسية * اخلدمة الروسية * اخلدمة اإلنجليزية * خدمة الكاونرت * خدمة البوفيه *  : ج

 اخلدمة األمريكية 
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 الرتكيبات الصحية : الوحدة الثامنة

 

 القطع والرتكيبات الصحية : األولالدرس 

 ؟الرتكيبات الصحية ستخداملاذكر الرشوط العامة : س

 ستخدام احلجم والشكل املناسب لطبيعة ال-1

 قوة ومتانة املواد املصنوعة منها -2

 عدم ترسيب القطع للمياه بأي شكل من األشكال -3

 راثيمخلّوها من التشققات أو الربوزات التي تساعد عىل تكاثر اجل-4

 مقاومتها للصدأ والتآكل والتفاعالت الكيميائية-5

 اذكر بعض أنواع الرتكيبات الصحية؟: س

 أحواض اإلستحامماملغاسل / أحواض تنظيف األواين /: ج

 ملاذا ُتصنع املغاسل من اخلزف أو البورسالن؟: س

 لقوته ومجاله وسهولة تنظيفه : ج

 ؟بامذا تشرتك املغاسل: س

 رية املغسلة( ا بارد واآلخر ساخن موصولن مع خالط املياه)بطااملياه أحدمه خطان لتزويد-1: ج

 خمرج لترصيف املياه من املغسلة )السيفون(-2

 حوض املياه-3

 مقابض الفتح واإلغالق للمياه)احلنفيات( -4

 عرف أحواض تنظيف األواين؟: س

 قول أحواض ُتصنع من مادة معدنية غري قابلة للصدأ أو من اخلزف املص: ج
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 م؟اممن ماذا ُتصنع أحواض اإلستح: س

املصقول أو من مادة البالستيك املقوي وأحياًنا يتم بناؤها وجتهيزها وتبليطها  من احلديد السكب   : ج

 بحسب الرغبة 

 صيانة بعض قطع الرتكيبات الصحية : الدرس الثاين 

 عرف خالط املياه؟ : س

اء من وب وخلط املاء البارد والساخن للحصول عىل مأداة تستخدم للتحكم يف تدفق املاء من األنب : ج

 وتصنع من احلديد وُتطىل بالكروم ستعاملجة حرارة مطلوبة لالخمرج اخلالط بدر

 اذكر األمهية إلجراء الصيانة للرتكيبات الصحية؟ : س

 للمحافظة عليها ألطول فرتة ممكنة والتقليل من هدر وترسب املياه واملحافظة عىل البناء: ج

 وضح أشكال اخلالطات؟ :س

 أو للمجىل أو للحامم منها مايستخدم للمغاسل: ج

 اذكر سبب تلف اخلالطات؟: س

 *تكون ترسبات وأمالح حول قواعد األعمدة أو الصواميل : ج

 *تآكل اجللد املطاطي املانع للترسب

 ستعامل*تآكل السن اخلاص للمقبض نتيجة ال

 عدد أجزاء اخلالط؟: س

 مغسلة( ياه )بطارية جسم خالط امل-1: ج

 قلب اخلالط -2

 مانع ترسب )جلدة( -3

 قلب اخلالط للمياه؟وضح طريقة تغيري : س
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 افصل مصدري املياه البارد والساخن عن اخلالط بإغالق أقرب حمبسني -1: ج

 هنائًيا ءافتح اخلالط لتفريغه من املا-2

 ةفك بوساطة مفتاح املواسري اخلاص بخالط )البطارية( مربط القصب-3

البطارية ( مع مراعاة أن يكون  فك بوساطة مفتاح املواسري اخلاص بالبطارية غطاء قلب اخلالط )-4

 اجتاه الفك بعكس عقارب الساعة 

 انزع بوساطة اليد غطاء قلب اخلالط -5

 )البطارية ( بوساطة مفتاح املواسري  فك قلب اخلالط-6

 جللدة( أو كالمها كام يتطلب األمر ب )االترس  بآخر جديد أواستبدال مانعة استبدل قلب اخلالط -7

 اية( بوساطة مفتاح املواسري وشده جيدثبت قلب اخلالط )البطار-8

 ثبت غطاء قلب اخلالط بوساطة اليد مع مراعاة أن يكون اجتاه الشد مع عقارب الساعة -9

 ثبت قصبة اخلالط يف مكاهنا الصحيح -10

 بطارية(ثبت مربط القصبة بوساطة مفتاح اخلالط ) ال-11

 فتح املاءتأكد من سالمة الرتكيب وعدم وجود ترسيب من خالل -12

 اذكر األرضار التي قد تنتج عن ترسب املياه من التمديدات الصحية؟ : س

 انتشار العفن والفطريات داخل املنزل-1: ج

 حدوث تشققات وتصدعات يف اجلدران-2

 ختلل البالط والسرياميك يف املنزل-3

 ة يف أثناء إجراء الرتكيبات الصحية يف املنزل؟الصحة والسالموضح التطلبات : س

 *ارتداء مالبس عمل مناسبة: ج

 العدد واألدوات بشكل آمن وصحيح  استخدام*
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 *ارتداء القفازين أثناء العمل   

 *تنظيف العدد واألدوات إعادهتا إىل مكاهنا املخصص بعد اإلنتهاء من العمل 

 عرف قطع توفري املياه؟: س

تنظيف يات أحواض ع معدنية صغرية احلجم وتركب عىل احلنفيات وبطاريات املغاسل وبطارطق: ج

 األواين وبطاريات أحواض اإلستحامم أو بطاريات املرش )الدوش( 

 عدد مزايا قطع توفري املياه؟: س

 *ختفيض اإلستهالك للمياه من دون تأثري يف األداء: ج

 املياه الفعلية كمية املاء املتدفقة تبدو أكرب من كمية *خلط املاء باهلواء وتكوين فقاعات جيعل 

 يب والصيانة *سهولة الرتك

 *توافرها بأسعار مقبولة

 تركيب السيفون احللوزين للمغسلة : الدرس الثالث

 ؟ من ماذا ُتصنع السيفونات املغاسل واحواض تنظيف األواين: س

 من البالستيك أو املعدن املطيل بالكروم  : ج

 يفونات؟ عمل الس وضح مبدأ: س

 عىل ترصيف املياه العادمة إىل أنابيب الترصيف عن طريق شبكة الرصف الصحي يف املبنى  تعمل: ج

 وضح مشاكل السيفونات؟ : س

 انسدادها نتيجة تراكم بقايا الطعام وأحياًنا تلف برغي الصّباب  : ج

 ين؟وزمن ماذا يرتكب السيفون احلل: س

تثبيت الصباب ويثبت الطرف اآلخر بخط   رفيه مربط يتم بواسطتهحلزوين يوجد يف أحد ط أنبوب : ج

 الترصيف )حلقة الرتكيب / جسم الصباب / جلدة مانعة للترسب /(
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 وضح خطوات تركيب السيفون احللزوين للمغسلة؟: س

 املفك املناسب لربغي الصباب استخدامفك الصباب من مكانه أسفل حوض املغسلة ب-1: ج

 ربطاجللدة( يف أعىل املثبت مانعة الترسب)-2

 ثبت مانعة الترسب )اجللدة (للصباب يف مكاهنا-3

ثبت الصباب من أسفل حوض املغسلة ومن األعىل ضع مصفاة الصباب وثبتها بواسطة برغي -4

 الصباب مستخدًما املفك

 تدوير خملفات البيئة : الوحدة التاسعة

 العضوية املخلفات  : الدرس األول

 عرف التدوير؟: س

ها يف جمالت  استخداماملخلفات البيئية عن طريق تصنيعها إلنتاج مواد جديدة يمكن  ستخدامة لعملي

أخرى كتدوير املخلفات العضوية وحتويلها إىل أسمدة عضوية وهنا نتخلص  من النفايات الصلبة 

 واحلصول عىل مادة جديدة من السامد 

 وضح أمهية التدوير؟: س

 كثرية كالطاقةاإلستفادة من املواد الناجتة من التدوير يف جمالت -1: ج

 خفض التكاليف للتخلص من املخلفات البيئية-2

 التخلص من النفايات بطريقة سليمة وآمنة  -3

 احلد من ترسب املواد السامة إىل الرتبة والتقليل من تلوث املياه السطحية واجلوفية -4

 ر؟ياذكر املواد القابلة للتدو: س

 الورق / عبوات األملنيوم / الزجاج / احلديد / النحاس : ج
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 اذكر اجلهات املسؤولة عن التدوير؟: س

 أمانة عامن / وزارة البيئة  / اجلامعات األردنية 

 عدد أصناف املواد القابلة للتدوير؟: س

 مواد معدنية  -1

 نفايات املسالخ   نية /املخلفات الناجتة عن مجيع األنشطة الزراعية )النباتية / احليوا -2

 املواد العضوية غري القابلة للتحلل -3

 وضح طريقة تدوير املواد املعدنية؟ 

 تشمل األملنيوم واحلديد والنحاس يعاد تدويرها عن طريق الصهر أو اإلذابة أو الطالء أو أكسدهتا : ج

 اذكر مضار املخلفات املعدنية؟: س

واجلوفية /سبًبا يف تكاثر احلرشات واجلرذان / انتشار  األرايض الزراعية واملياه السطحية تلوث : ج

 األمراض يف املجتمعات 

 وضح عملية التدوير للمخلفات النباتية واحليوانية ونفايات املسالخ؟ : س

ت  ت وبيو ا خملفات احليوانات التي يتم احلصول عليها من اإلسطبالت وحظائر احليوان  استخدام-أ: ج

 انات وُتعالج بطريقة التحليل ثم تستخدم يف تسميد الرتبة الزراعيةوتتكون من روث احليو: الدجاج 

وراق األشجار وحشائش كاملواد املتبقية بعد احلصاد من أ :  بعض املخلفات النباتية استخدام-ب 

 الطاقة  وحتتوي عىل نسبة عالية من السيليلوز وتستخدم فرشة يف احلظائر للحيوانات ويف إنتاج

 حتت املاشية من أتربة أو باقي املحاصيل الزراعية اجلافة هي ما يوضع  : *الفرشة

 وضح املواد العضوية غري القابلة للتحلل؟ : س

مثل املطاط والبالستيك فاملواد البالستيكية مركبات املصنعة يصعب حتليلها  ويعود ذلك إىل عدم : ج

ة كبرية ومتنوعة من األنزيامت واد ألهنا حتتاج إىل جمموعمقدرة الكائنات احلية عىل التخلص من هذه امل
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ة الطويلة الالزمة للتحلل وبعضها حيتوي عىل مواد سامة تقيض عىل الكائنات  باإلضافة إىل الفرتة الزمني

 احلية بصورة كبرية مثل عبوات املنظفات

 إنتاج السامد العضوي: الدرس الثاين 

 عرف السامد العضوي املختمر؟: س

عىل العنارص األساسية الرضورية لنمو النبات ويتم حتضريه من سمدة العضوية التي حتتوي من األ

ت التي تؤخذ من اإلسطبالت وبيوت الدواجن والتي تتكون من اخللفات الصلبة ا خملفات احليوان

 والسائلة والفرشة املوجودة حتتها

 اذكر فوائد السامد العضوي؟ : س

 بالعنارص الغذائية املهمة  إمدادها: ج

 نمو النبات-2

 ني خواص الرتبةحتس-3

 وضح طريقة حتضري السامد العضوي؟: س

اعمل حفرة يف مكان مناسب حلجم خملفات احليوانية مناسب ويفضل تبطني جدارها  -1: ج

 باإلسمنت  

 سم قاع احلفرة30ضع الطبقة األوىل من الزبل غري املختمر بسمك-2

 (سم1-/0.5الكلس أو اجلري فوق طبقة الزبل ) نرش طبقة رقيقة من-3

وضع طبقة ثانية من الزبل فوق طبقة الكلس وطبقة ثانية من الكلس فوق الزبل إىل أن تنتهي كمية -4

 املخلفات العضوية

 رّطب حمتويات احلفرة برش كمية كافية من املاء بني احلني واآلخر  -5

 فها وتطاير الغازاتغطِّ احلفرة بالرشائح البالستيكية ملنع جفا -6
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 (أسابيع مع ترطيبه من حني آلخر5-4) قلب حمتويات احلفرة كل-7

 ( أشهر للحصول عىل السامد العضوي املختمر6-3اترك الزبل يف احلفرة مدة ترتاوح من )-8

 اخلياطة  : الوحدة العارشة 

 ماكينة اخلياطة  : الدرس األول 

 أنواع ماكينات اخلياطة؟ وضح: س

ورات كثرًيا فكانت تدار يدوًيا وبالقدم ثم  هلا أشكال وأحجام خمتلفة  وتط: ماكينة خياطة منزلية-1: ج

كهربائًيا وتطورت من عمل غرزة واحدة إىل جمموعة متنوعة من الغرز وأصبحت مع اإلضافات جمهزة 

 أو التطريز  بأكثر من نظام لفتح العراوي أو تركيب أزرار أو السحاب 

للعمل ساعات طويلة وتستخدم هي إحدى أنواع ماكينات اخلياطة معّدة  : ماكينة اخلياطة الصناعية-2

 يف مشاغل اخلياطة اإلنتاجية 

تعمل عىل نظام تشغيل خاص يتضمن برامج حاسوبية حديثة للدرزة   : ماكينة اخلياطة اإللكرتونية-3

 ث نظام الغرز وتصاميم التطريز  والتطريز ويمكن ربطها بجهاز احلاسوب لتحدي

 عدد أجزاء ماكينة اخلياطة املنزلية؟: س

عجلة تدار بواسطة املحرك الكهربائي ويمكن إدارهتا باليد لرفع أو : كرة أو عجلة اإلدارةب-1: ج

 ويوجد يف منتصفها قرص يستخدم لتعبئة املكوك غرزة واحدة اءخفض اإلبرة أو ألد

 لتشغيل املحرك الكهربائي وتنظم الرسعة ملاكينة اخلياطة : ة )الدواسة(عمنظم الرس-2

(ملم ويف وسطه قرص 5-0يف وسطه أرقام تدل عىل طول الغرزة من ) قرص: منظم طول الغرزة-3

ها( ويوجد عالمات تساعد يف عمل  لتشغيل احلركة العكسية )اخلياطة للخلف لتمكني اخلياطة وغري 

 عروة أزرار 
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لختيار موقع اإلبرة )يمني/ وسط / يسار( ألغراض تركيب األزرار أو  :  موجه وضع اإلبرة-4

 السحاباتالتطريز أو تركيب  

 لختيار عرض الغرزة والغرزة املتعرجة )زجزاج( أو التطريز : منظم عرض الغرزة-5

عىل بيت املكوك لتسهيل سحب القامش ولئال يدخل القامش إىل  غطاء معدين يغلق: الغطاء املنزلق-6

 جرن املكوك

ط اإلبرة املار من  عبارة عن اسطوانتني وبرغي للتحكم يف الضغط الواقع عىل خي : منظم شد اخليط-7

 خالهلام لتوفري الشد املناسب له يف أثناء اخلياطة 

 ب اخليط لعمل الغرزةحيرك اخليط إىل األعىل واألسفل لتسهيل سح:  رافع اخليط-8

 مسارات مترير اخليط لتكوين غرزة صحيحة:  موجهات اخليط-9

 لوضع بكرة اخليط   : )عمود( حامل بكرة اخليط-10

ي مشط التغذية هلا ثقب مناسب لدخول وخروج اإلبرة وخيتلف شكل الثقب  تغط: لوحة املغذي-11

 فاملستدير يستخدم للغرز املستقيمة والعريض للغرز املتعرجة  

 تصنع بمقاسات خمتلفة لتناسب اخليوط واألقمشة وهناك إبر خمتلفة ألغراض خاصة: اإلبرة-12

 يف العمود ويثبت باملربط املوجودجمرى دخول اإلبرة : مربط تثبيت اإلبرة وعمود اإلبرة-13

موجودة يف اجلزء اخللفي للامكينة خلفض ورفع القدم الضاغطة عن : رافعة القدم الضاغطة-14

 أثناء عملية اخلياطةالقامش يف 

عىل شكل بكرة من البالستيك أو املعدن حسب شكل املاكينة ويوضع  : املكوك يف داخل احلافظة-15

 يف احلافظة اخلاصة به 

لتنظيم حركة القامش يف أثناء اخلياطة بالتعاون مع مشط التغذية ويوجد منها  :  القدم الضاغطة -16

 أنواع حسب هدف اخلياطة 
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 ماكينة اخلياطة املنزلية؟ استخداموضح إرشادات 

 اطلع عىل كتيب إرشادات الرشكة الصانعة -1: ج

 ه تأكد بأن ارتفاع ماكينة اخلياطة مناسب للمقعد الذي جتلس علي-2

راع اجللسة الصحية أثناء اخلياطة يف وضع يكون فيه اجلذع مستقياًم والقدمني تالمس األرض -3

 وقدمك اليمنى قرب منظم الرسعة

 املاكينة قرب مصدر التيار الكهربائي ضع -4

 تأكد أن اإلنارة للمكان كافية واستخدم اإلنارة اخلاصة بامكينة اخلياطة-5

 ياطة قبل تشغيل املاكينةقم بتجهيز املواد وأدوات اخل -6

 تأكد من فصل التيار الكهربائي يف أثناء مترير اخليط -7

 اإلبرة بمسافة مناسبة يف أثناء العمل تأكد أن أصابعك بعيدة عن مكان حركة -8

 اإلتصال بفني الصيانة عند حدوث عطل وعدم حماولة العبث وفك أجزاء املاكينة دون معرفة -9

بالتلخيص وباقي الوحدة والوحدة اخلامسة سيكون حل األسئلة  الطالب والطالبات هنا أقف 

 ته للفهم فقط ءللدروس ألنه عميل وعليكم قرا

 ماكينة اخلياطة  استخدام : الدرس الثاين 

 : السؤال األول 

ماكينة اخلياطة وحيدد طوهلا بقياس   استخدامفتحة يف املالبس تغلق باألزرار يدوًيا أو آلًيا ب : العروة هي

 زر قطر ال

 :  السؤال الثاين

أو الترسيج أو التثبيت بداية اخلياطة أو تركيب   يف معظم أنواع اخلياطة من تثبيت أجزاء القامش 

 السحاب
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 :  السؤال الثالث 

 تقصري املالبس-1

 تبديل األزرار بلون أو حجم آخر -2

 إضافة رقع-3

 إضافة تطريز أو خرز-4

 تغري طول األكامم -5

 بتغيري التصميم  اإلستفادة منها لفرد آخر-6

 :  السؤال الرابع 

 ا بغرزة أو رقعة مجيلةإغالقها باإلبرة واخليط وتزيينه-أ

 أقرصه حسب اخلطوات التي تعلمتها -ب 

 :  السؤال اخلامس

 للتأكد من طول الغرزة وعدم إتالف املالبس بعروة خطأ-أ

 لتسهيل عملية اخلياطة باملاكينة-ب 

 كينة ألداء وظائف إضافية حتسن كفاءة املا-ج

 لسهولة حركة األزرار-د
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 باألقمشة التزيني   : الوحدة اخلامسة

 الرتقيع : الدرس األول

 :  السؤال األول

 قص قطع صغرية من األقمشة ووصلها مًعا باخلياطة اليدوية أو اآللية لعمل قطع أخرى

 :  السؤال الثاين

ورقي / قطع  /خيوط مناسبة للقامش قطع قامش / لصق  4Aقلم رصاص /ألوان خشبية /ورق 

 كرتونية / إبرة خياطة / مكواة ومستلزماهتا / ماكينة خياطة منزلية 

 :  السؤال الثالث 

 مفرش طاولة / مفرش ختت / حقيبة / أغطية لألجهزة املنوعة مثل التلفاز والغسالة

 :  السؤال الرابع 

 رشاءها يف املنزل بدل الاستخدامسواًءا ب متضية وقت فراغ / تنمية هواية / توفري دخل

 أو بيع الفائض /عمل مرشوع صغري يقلل من البطالة وحيسن مستوى املعيشة 

 :  السؤال اخلامس

عند إتقاهنا يمكن فتح مشغل وتدريب عدد من العاملني و إنتاج منتجات مجيلة ومفيدة يمكن بيعها يف  

 السوق املحيل والعاملي 

 :  السؤال السادس

 دقيق ل عملية الوصل للقطع وخياطتها بشكللتسهي-أ

 :  السؤال السابع

 ب-1
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 د-2

 ب-3

 األبليك  : الدرس الثاين 

هو تثبيت قطع صغرية ذات تصاميم خمتلفة من القامش عىل مالبس أو أقمشة أو وسائد    : السؤال األول

 وغريها هبدف التزيني أو صالح املالبس 

 :  السؤال الثاين

 إصالح عيوب املالبس-1

 تزيني املالبس -2

 ئة يف يشء مفيداستغالل خامات البي-3

 :  السؤال الثالث 

 مجيع أنواع األقمشة وأفضلها اللباد وأقمشة الساتان أكثر صعوبة وحتتاج بطانة 

 :  السؤال الرابع 

 مزيالت البقع ويمكن تصميم قطعة أبليك وتغطية بقعة حرب  استخدام

 :  السؤال السادس

 أ-1 

 د-2

 ج-3
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