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 األشجار الحرجية واألشجار املثمرة  :  الثامنةالوحدة 
 

 ألشجار احلرجيةا : الدرس األول 

 املخاطر التي تتعرض هلا غابات األشجار احلرجية؟ اذكر: س

 احلرائق / التحطيب / الرعي اجلائر / التوسع يف العمران عىل حساب األرايض الزراعية  : ج

 أين توجد األشجار احلرجية يف اململكة األردنية اهلاشمية؟ : س

 انب الطرق  تني / عىل جواسالغابات / احلدائق العامة / احلدائق املنزلية وحول الب : ج

 اذكر أهم األشجار احلرجية يف اململكة األردنية اهلاشمية؟: س

الصنوبر / الرسو / البلوط / الكينا / الصفصاف / احلور / الُبُطم / اخلروب / األكاسيا / املّلول : ج

 الزيتون الربي  /

 وضح أصناف األشجار احلرجية؟  : س

ا داخل خماريط خشبية وتكون أوراقها  هي أشجار تنتج بذور   : األشجار احلرجية املخروطية-1: ج

 إبرية الشكل وتشمل أشجار الصنوبر /الرسو / الثويا 

 تشمل البلوط / الكينا / احلور / الصفصاف / الزيتون الربي : األشجار احلرجية عريضة األوراق-2

 اذكر فوائد األشجار احلرجية؟ : س

ه يف ستخدامكسيد الكربون من اجلو الامتصاص غاز ثاين أ-أ: األمهية البيئية لألشجار احلرجية-1: ج

 عملية البناء الضوئي وتزويد اجلو بغاز األكسجني 

 حفظ الرتبة ومحايتها من اإلنجراف بفعل األمطار الشديدة-ب 

امتصاص جزء كبري من الغازات السامة الناجتة عن املصانع وعوادم السيارات واحلد من انتشار -ج

 الغبار 
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لعالية الناجتة عن األنشطة املتنوعة لإلنسان مما يساعد عىل توفري امتصاص الضجيج واألصوات ا -د

 اهلدوء 

 توفري بيئة مناسبة للكثري من أنواع احليوانات والطيور-ه

 تلطيف اجلو نتيجة عملية النتح وما توفره من ظالل وختفيف رسعة الرياح -و

ا األوراقخروج املاء عىل شكل بخار من أجزاء النبات املعّرضة للهوا : *النتح هو  ء وخصوص 

 تزيني الطرق والساحات وإضفاء منظر مجال -ز

 : لألشجار احلرجية االقتصادية األمهية-2

 إنتاج األخشاب التي تستخدم يف صناعة األثاث املنزل والورق والفحم النبايت وحطب الوقود-أ

 األدوية إنتاج الثامر والبذور التي تستخدم يف تغذية اإلنسان واحليوان وصناعة -ب 

 إنتاج الصمغ واملطاط والفلني التي تستخدم يف صناعات متعددة-ج

 تشجيع السياحة عن طريق توفري األماكن املناسبة هلا-د

 متى ُتزرع األشجار احلرجية؟: س

يف شهر كانون الثاين بعد سقوط كمية كافية من األمطار وتستمر زراعتها حتى منتصف آذار مع  : ج

 غراس ورّّيا بني احلني واآلخر إذا مل ُتزرع مبارشة مراعاة املحافظة عىل ال

 أين ُتزرع األشجار احلرجية؟: س

األرايض الصخرية املنحدرة /الرتبة  : األماكن التي ال تصلح لزراعة األشجار املثمرة مثل  يف: ج

 الفقرية قليلة العمق  

 اذكر كيفية زراعتها؟: س

ُُترض اجلور الالزمة لزراعة الغراس قبل وقت الزراعة بمدة كافية من أجل تعريضها للشمس : ج

 ترشين األول وترشين الثاين   وتشبُّعها بالرطوبة وجُتهز اجلور عادة  يف شهري

http://www.fb.com/talakheesjo


 

5                              www.fb.com/talakheesjo  
 

–2020 
 

 فرس تستخدم املياه الرمادية يف ري األشجار ؟ : س

غسل األواين واإلستحامم : ات املنزلية املختلفة مثل ستخداماملياه الناجتة عن اال : املياه الرماديةهي : ج

والشطف وهي ال تشمل فضالت اإلنسان التي تسمى سوداء وتستخدم لري األشجار احلرجية إلنتاج  

 شب ونباتات الزينة وال تستخدم يف ري اخلرضوات والنباتات الورقية اخل

 : إجابة السؤال السادس

 من أجل تعريضها ألشعة الشمس وكذلك تشبعها بالرطوبة-أ

 وذلك بعد سقوط كمية كافية من مياه األمطار -ب 

 مللء الفراغات اهلوائية يف اجلورة وتثبيت الغرسة يف موضعها -ج

 

 ألشجار املثمرةا : الدرس الثاين 

 اذكر التطور الكبري الذي حدث يف جمال زراعة األشجار املثمرة؟: س

 زادت املساحة املزروعة بأشجار الزيتون والتفاح واملوز والنخيل -1 : ج

 أساليب زراعية حديثة  استخدامأقيمت العديد من املشاريع الكبرية لزراعة األشجار املثمرة ب-2

 اذكر األشجار املثمرة الشائعة حملي ا؟  : س

الليمون والربتقال واملندلينا وزراعة املوز  : *وادي األردن مالئمة لزراعة احلمضيات مثل : ج

 والنخيل  

 مالئمة لزراعة الزيتونوالعنب والتني والتفاح واللوز والرمان *مناطق املرتفعات اجلبلية والبادية

 وضح طرق تصنيف األشجار املثمرة؟: س

 :  التصنيف وفق طبيعة تساقط األوراق-1: ج
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وهي أشجار تتساقط أوراقها يف هناية فصل اخلريف من كل عام : أشجار مثمرة متساقطة األوراق -أ

 رمانالتفاح /املشمش / العنب / التني / ال : مثل 

وهي األشجار التي ال تسقط مجيع أوراقها دفعة  واحدة يف وقت حمدد من  : أشجار مثمرة اخلرضة-ب 

 الزيتون / املوز / اجلوافة / األسكدنيا / احلمضيات  : السنة مثل

 :  التصنيف حسب نوع الثامر-2

 ربقوق اللوز والدراق واملشمش والكرز وال : اللوزيات أو الفواكه ذات النواة احلجرية مثل -أ

 تشمل التفاح / الُكمثرى )األجاص( /السفرجل  : التفاحيات -ب 

 اجلوز / البندق / الفستق احللبي / الكستناء   : اجلوزيات مثل-ج

 الليمون / الربتقال / البوميل / اجلريب فروت / الكلمنتينا / املندلينا  : احلمضيات مثل-د

 مثل العنب / توت العليق  : العنبيات 

 جمموعة التوت والتني-و

 أذكر أهم العنارص الغذائية لألشجار املثمرة؟: س

والتني واجلوافة من املصادر الغنية بفيتامني )ج(بينام  تعد حلمضيات بأنواعها : الفيتامينات -1: ج

 املشمش والكرز والزيتون والربقوق من املصادر الغنية بفيتامني )أ(

 التني والزيتون والنخيل من األطعمة الغنية بالكالسيوم واحلديد  : األمالح املعدنية-2

ضالت ومتنع حدوث تساعد اجلهاز اهلضمي عىل هضم الطعام والتخلص من الف : األلياف-3

ا التفاح  اإلمساك وتقي من أمراض القلب ويمكن احلصول عليها من معظم ثامر الفاكهة خصوص 

 والكمثرى واخلوخ 

ا العنب والتني واملوزوالبلح  : السكريات -4  يمكن احلصول عليها من معظم ثامر الفاكهة وخصوص 

 بالزيوت النباتية الصحيةثامر الزيتون والفستق احللبي واللوز غنية  : الزيوت -5

http://www.fb.com/talakheesjo


 

7                              www.fb.com/talakheesjo  
 

–2020 
 

 ُتوي معظم ثامر الفاكهة نسبة عالية من املاء : املاء -6

 متى ُتزرع األشجار املثمرة؟  : س

 زراعة الغراس الّسلت وتكون يف آواخر الشتاء وبداية الربيع -1: ج

 هي عادة  غراس ألشجار مثمرة متساقطة األوراق وتكون مكشوفة اجلذور : *غراس الّسلت

يف األكياس واألوعية وُتزرع يف أي وقت من السنة وُيفضل زراعتها من  س املنبتةزراعة الغرا-2

 منتصف اخلريف حتى الربيع لالستفادة من األمطارواحلصول عىل موسم نمو طويل لنجاحتها

 وضح كيفية زراعة األشجار املثمرة؟: س

زراعة ويقام هبا قبل موسم قبل البدء بزراعة األشجار املثمرة ال بد من هتيئة األرض وإعدادها لل: ج

تنظيف األرض من احلجارة وحرثها و تسويتها وإضافة السامد العضوي ثم ختطيطها  : الزراعة وتشمل 

لتحديد مواقع اجلور التي سُتزرع الغراس فيها وُتعد اجلور قبل الزراعة بشهر أو شهرين لتعريضها 

 ألشعة الشمس وهتويتها ومجيع مياه األمطار 

ا لتعويدها عىل ُتّمل  راعة لغراس املنبت*قبل عملية الز يف أكياس بحدود األسبوع يوقف رّيُّ

 الظروف اجلديدة يف احلقل مثل تغري درجات احلرارة وقلة املاء

 :  إجابة السؤال الثالث

 لإلستفادة من مياه األمطار واحلصول عىل موسم نمو طويل وبالتال نجاح زراعتها-أ

 تعفن أو خترج جذور من الطعملل كي ال تتعرض هذه املنطقة-ب 

 حتى ال تتمزق جذور الغرسة-ج

 لتعويدها عىل ُتّمل الظروف اجلديدة يف احلقل مثل تغري درجات احلرارة وقلة املاء -د
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 األمن والسالمة يف املنزل : الوحدة التاسعة

 

 احلرائق املنزلية : الدرس األول

 عرف اإلحرتاق؟ : س

:  من التفاعالت الكيميائية بني مادتني أو أكثر ينتج عنها حرارة وهلب وانبعاث غازات مثل سلسلة: ج

 اُتاد األكسجني مع مواد أخرى 

 عدد عنارص احلريق؟: س

 : املحروقات أو غازية مثل : اخلشب أو السائلة مثل: سواٌء مادة صلبة مثل  شتعالمادة قابلة لال-1: ج

 غاز املطبخ

 غاز األكسجني -2

 حلرارةمصدر ا-3

 اذكر أسباب احلرائق يف املنازل؟ : س

 اجلهل وعدم املباالة عند التعامل مع مصادر احلرارة واللهب-1: ج

مثل األثاث واملواد اخلشبية واألقمشة والستائر من مصادر النار  شتعالقرُب املواد القابلة لال-2

 واحلرارة

 ملواقد واملدافئأسطوانات ا : ترسب الغاز من أسطوانات الغاز يف املنزل مثل-3

 شتعال واخلاطئ للمواد القابلة لال  ءالتخزين اليس-4

 حدوث متاس بني األسالك املعّراة واملكشوفة للتمديدات الكهربائية-5

 اذكر طرائق إمخاد احلريق؟ : س
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من الوصول إىل  شتعالاالتطفأ احلرائق يف هذه احلالة بمنع أكسجني اهلواء املساعد عىل : باخلنق-1 : ج

 ريق عن طريق لق منافذ التهوية وفتحاهتا يف مكان احلريق للتقليل من نسبة األكسجني منطقة احل

 وُيفصل اللهب عن املادة املشتعلة شتعالاالُُترص مادة : باحلرص )التجويع(-2

املياه أو  استخدامُيطفأ احلريق يف هذه احلالة بتخفيض درجة حرارة املادة املشتعلة ب: بالتربيد-3

 السوائل الرغوية 

 ئية من احلرائق املنزلية؟ عدد اإلجراءات الوقا: س

 الغاز وصاممها أسطوانةالتأكد من سالمة خرطوم -1: ج

يف أماكن مناسبة بعيدة عن احلرارة وأشعة الشمس   شتعالاالختزين الوقود والسوائل واملواد رسيعة -2

 ومصادر النار والكهرباء

 ديدات الكهربائية ومحايتها من البلل وعبث األطفالمالتأكد من سالمة الت-3

 عن متناول أيدي األطفال  شتعالإبعاد مصادر اللهب واملواد القابلة لال-4

 عرف طفاية احلريق؟: س

يائية ثقيلة وعازلة تقوم بعزل األكسجني عن املادة  مملاء أو بمواد كيهي أسطوانة معدنية مملوءة با : ج

 املحرتقة 

 اذكر مبدأ عمل طفاية احلريق؟: س

 مما يؤدي إىل إطفاء احلريق واحلد من انتشاره  شتعال إزالة أحد العنارص الرئيسة املسببة لال: ج

 اذكر أنواع طفايات احلريق؟  : س

واد الصلبة مثل اخلشب والورق والقامش*ال تستخدم يف إطفاء تستخدم إلطفاء حرائق امل : املاء-1: ج

 احلرائق الناجتة عن التيار الكهربائي أو السوائل البرتولية 
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السوائل البرتولية *  : مثل شتعالتستخدم إلطفاء حرائق املواد السائلة القابلة لال : رغوة )الفوم(-2

 بائي ألهنا موصلة للكهرباءال تستخدم يف إطفاء احلرائق الناجتة عن التيار الكهر

تستخدم إلطفاء احلرائق الناجتة عن التيار الكهربائي والزيوت   : (CO2ثاين أكسيد الكربون )-3

 السائلة مثل البنزين *ال تستخدم يف إطفاء حرائق املواد الصلبة أو املعدنية مثل الورق أو األقمشة

ها يف حرائق األجهزة اإللكرتونية استخدامتستخدم ملعظم أنواع احلرائق *ُيفضل عدم  : البودرة-4

 جتنب ا إلتالفها

 :  إجابة السؤال الرابع

ألن حدوث متاس بني األسالك املعراة واملكشوفة للتمديدات الكهربائية قد يكون أحد أسباب  -أ

 احلرائق يف املنازل

املواد الصلبة وخاصة الورق ألن طفاية احلريق املحتوية عىل ثاين أكسيد الكربون يف إطفاء حرائق -ب 

 واألقمشة يزيد يف تطايرها كام أهنا تؤدي إىل التسمم يف األماكن الضيقة

 ألهنا موصلة للكهرباء مما ُيعّرض الفرد للخطر-ج

 ها يف حرائق األجهزة اإللكرتونية جتنب ا إلتالفهااستخدام يفضل عدم -د

 

 التمديدات الكهربائية املنزلية : الوحدة العارش

 

 التوصيالت الكهربائية  : س األولالدر

 ديدات الكهربائية؟ممن ماذا تتكون املخططات الت : س

جمموعة من الرموز والرسوم املتعارف عليها بني املهندسني )املصممني( والفنيني واملهنيني  : ج

 )املنفذين( 
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 عرف اخلط احلامي واخلط البارد واخلط التأريض؟ : س

 ( Lت الكهربائية ويسمى خط الفاز ويرمز له بحرف )هو اخلط احلامل للشحنا : اخلاط احلامي : ج

هو اخلط الذي يكّمل الدارة الكهربائية وجهده صفر ويسمى خط )الترت( ويرمز : اخلط املحايد أو البارد

 (Nله بحرف )

هو اخلط املوصول بنقطة التأريض ويتم توصيله عن طريق القابس الثالثي إىل األجسام  : خط التأريض

 (Eاألجهزة الكهربائية املنزلية حلامية اإلنسان من خطر الصدمة الكهربائية ويرمز له بحرف )املعدنية يف 

 عرف الرموز الكهربائية؟: س

هي رموز ورسوم توضيحية متفق عليها ملكونات الدوائر الكهربائية بحيث تكون لغة مشرتكة : ج

 مفهومة بني املهندس املصمم والفني واملهني املنفذين  

 إىل اجلدول التوضيحي للرموز الكهربائية *أرجو النظر

 عدد اإلرشادات العامة التي جيب مراعاهتا عند العمل يف التمديدات الكهربائية؟ : س

العدد   استخدامجيب استخدا العامة كارتداء األحذية املعزولة وأجهزة الوقاية الشخصية و-1: ج

 واألدوات اليدوية املعزولة

 التعامل مع التمديدات والتوصيالت الكهربائية   جيب فصل التيار الكهربائي قبل-2

 ال تعمل ويداك مبتلتان أو وأنت تقف عىل أرض مبللة-3

 ال تعبث بأي عنرص يف التمديدات الكهربائية أو تلمسه دون إرشاف معلمك -4

 عرف القابس؟ : س

هو أداة وصل كهربائية تكون متصلة يف هناية السلك )الكيبل( املتصل باجلهاز الكهربائي بقصد  : ج

 تزويده بالتيار الكهربائي 
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 اذكر أنواع القوابس؟ : س

 القابس الثالثي ذو األطراف املعدنيةالثالثة )املؤرض( -2القابس الثنائي و طرفيني املعدنيني -1: ج

 عرف القابس الثنائي؟: س

(  L)قابس له طرفان معدنيان يوصل بكل طرف سلك أو خط أحدمها اخلط احلامي )الفاز( هو : ج

 ( Nوالثاين اخلط املحايد )البارد ( )

 عرف القابس الثالثي )املؤرض(؟ : س

القابس الذي له ثالثة أطراف معدنية ويوصل بكل طرف سلك أحدها اخلط احلامي )الفاز(    هو: ج

(L( ) ( والثاين اخلط املحايد )الباردN) ( واخلط الثالث مع الطرف األوسط وهو اخلط األريضE) 

 عرف املقابس املنزلية؟: س

هربائي ويكون موصوال  من هو خمرج لتزويد القوابس املوصولة باألجهزة الكهربائية بالتيار الك : ج

 خالل أسالك التمديدات الكهربائية بلوحة توزيع التيار الكهربائي 

 عدد أنواع املقابس املنزلية مع التعريف؟: س

هو خمرج لتزويد القوابس املوصولة باألجهزة الكهربائية بالتيار الكهربائي   : املقبس الثنائي-1: ج

ة بلوحة توزيع التيار الكهربائي ويكون للمقبس بائيويكون موصوال  بوساطة أسالك التوصيل الكهر

 (  N( والثاين موصول باخلط البارد )Lاألول موصول باخلط احلامي )  : الثنائي خمرجان 

هو خمرج لتزويد القوابس املوصولة باألجهزة الكهربائية من خالل القابس الثالثي :  املقبس الثالثي-2

( والثاين  Lاألول موصول مع اخلط احلامي ): له ثالثة مآخذ بالتيار الكهربائي ليقوم بأعامله ويكون 

 ( لذا البد من تعلم كيفية وصل هنايات األسالك باملقبس )اإلبريز(Eموصول باخلط األريض )

 : إجابة السؤال السادس

 يعرض اإلنسان للصدمات الكهربائية ويمكن أن يسبب نشوب حرائق وإصابات-أ
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 ر الصدمة الكهربائيةجيعل اإلنسان عرضة لإلصابة بخط-ب 

 املاء موصل جيد للكهرباء وذلك سيعرض الشخص للصدمة الكهربائية-ج

 التوعية املرورية : الوحدة احلادية عرش 

 عرف السالمة املرورية؟  : س

هي كل اخلطط والربامج املرورية واإلجراءات الوقائية املتبعة لتقليل احلوادث املرورية أو منعها  : ج

 اإلنسان وممتلكاته ومحاية الوطن واقتصادهحلامية 

 وضح عنارص املرور؟  : س

هو العنرص الفّعال واألهم من عنارص املرور حيث ميزه اهلل عز وجل بنعمة   : العنرص البرشي -1: ج

 العقل لذلك فإنه مسؤول يف املقام األول عن ُتقيق أكرب قدر من السالمة املرورية عىل الطريق العام 

 حية الطريق وجاهزيته  دور كبري يف ُتقيق السالمة املرورية لصال : الطريق-2

 -2التخطيط اهلنديس املناسب ومتهيدها ورصفها -1*كيف اهتمت اجلهات املختصة بالطريق؟ 

وضع عالمات مرورية واخلطوط   -4إزالة العوائق الطبيعية كاألتربة والرمال عن الطريق  -3إنارهتا  

 تنظيم حركة املرور األرضية واإلشارات عىل الطرق ل

ا للسري عىل الطريق وتكون مجيع أجزائها صاحلة للعمل كا: املركبة -3 كابح ملجيب أن تكون صاحلة متام 

واإلطارات واإلنارة وجمهزة بكل وسائل السالمة املطلوبة كحزام األمان وطفاية احلريق والوسائد  

 اهلوائية 

 عرف القواعد املرورية؟  : س

لدولة لتنظيم العملية املرورية للمركبات واملشاة يف الشوارع والطرق وتشمل القوانني التي تضعها ا: ج

 نظام السري ونظام الوقوف ومقدار الرسعة وتعيني اإلجتاه الذي جيب أن تتخذه املركبة وغريها: 

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

14                              www.fb.com/talakheesjo  
 

–2020 
 

 عرف الشواخص املرورية؟ : س

لوحات معدنية ذات أشكال هندسية متنوعة توضع عىل جانبي الطريق عىل مسافات معينة  : ج

 وارتفاعات حمددة لتحذير مستعميل الطرق أو إرشادهم أو إلزامهم  

 عدد أنواع الشواخص؟ : س

عبارة عن لوحات معدنية غالب ا عىل شكلك مثلث متساوي األضالع  : الشواخص التحذيرية-1: ج

اره أمحر وأرضية بيضاء والكتابة والرموز داخله سوداء توضع هذه الشواخص عىل  رأسه لألعىل و إط

 جانبي الطريق لتحذير السائق من خماطر موجودة عىل الطرق 

عبارة عن لوحات معدنية مستطيلة أو مربعة الشكل والكتابة والرموز  : الشواخص اإلرشادية-2

 بأرضية بنية والكتابة والرموز عليها بيضاءعليها بيضاء علام  بأن الشواخص السياحية تكون 

عبارة عن لوحات معدنية دائرية الشكل وبإطار أمحر وأرضية بيضاء والكتابة   : شواخص املنع-3

 بداخلها غالب ا سوداء تتضمن معلومات عام جيب عىل مستخدم الطريق أن يمتنع عن فعله

رية أرضيتها زرقاء واإلشارات فيها هي عبارة عن لوحات معدنية دائ : شواخص األمر واإللزام -4

غالب ا بيضاء ُتثبت عىل جوانب الطرق تتضمن معلومات تلزم مستخدمي الطريق ببعض األوامر التي  

 جيب التقيد هبا 

هي شواخص ذات أشكال وألوان متنوعة وجدت لرتشيد مستعميل  : شواخص األولويات -5

 لطرق الطريق إىل إعطاء األولويات عىل التقاطعات ومداخل ا

 عرف اإلشارة املرورية؟ : س

جهاز ُتكم يعمل عىل الطاقة الكهربائية توجه حركة املرور بوساطته للوقوف أو اإلستمرار )تنظيم : ج

 أولوية املرور لإلجتاهات املتعددة( 
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 عدد فوائدة اإلشارة الضوئية؟: س

 تنظيم حركة السري -1: ج

 تقليل وقت اإلنتظار -2

 ستهلك وتلوث البيئة التخفيف من كمية الوقود امل -3

 توفري جهد رجال رشطة املرور ووقتهم4

 التقليل من احلوادث املرورية-5

 وضح دالالت ألوان اإلشارة الضوئية؟: س

عىل السائق املرور و أن ينتبه ملرور املركبات وعبور املشاة يف اإلجتاهات   :  الضوء األخرض-أ: ج

ا وخاصة عن اإلنعطاف   األخرى أيض 

يظهر بعد الضوء األخرض لتهدئة الرسعة والتهيؤ للوقوف وعندما يظهر الضوء  : لالضوء الربتقا -ب 

 الربتقال بعد األمحر فيعني ذلك التهيؤ للحركة وأما الضوء الربتقال املتقطع فيعني متهل 

ا قبل خط )قف( أو قبل ممر املشاة بحيث يرى   : الضوء األمحر -ج جيب عىل السائق التوقف وقوف ا تام 

 ة الضوئية وال يتحرك إال بعد ظهور الضوء األخرضاإلشار

 عدد آداب امليش عىل الطريق؟: س

 جتنب اللعب يف الشارع-1: ج

 عبور الطريق عند خطوط عبور املشاة لتجنب التعرض للخطر -2

 األرصفة املوجودة عىل جوانب الطريق   استخداماإللتزام ب-3

 ارتداء املالبس ذات األلوان الفاُتة يف الليل -4

 استعامل حزام األمان عند الركوب يف املركبة -5

 املحافظة عىل نظافة الشارع وعدم إلقاء األوراق وغريها عىل الطريق-6
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 اهلاتف النقال داخل السيارة استخدامعدم تناول القهوة والطعام و-7

 اخلدمات البنكية اإللكرتونية : الوحدة الثانية عرشة

 اآلل؟ جهاز الرصافعرف : س

جهاز يستخدم تقنية اتصاالت عالية الرسعة وآمنة لتسيريالتعامل بني مقدم اخلدمة البنك ومتلقي : ج

اخلدمة العميل وهو مصمم إلجراء املعامالت املالية التي حيتاجها العميل ن السحب وإيداع وُتويل  

 األموال وغريها من املعامالت املالية يف أي مكان وزمان

 ل؟ اذكر مكونات الرصاف اآل: س

يتم إدخال البيانات من املستخدم إىل جهاز الرصاف اآلل عن طريق  : وحدات اإلدخال-1: ج

 :  املكونات اآلتية

يقرأ املعلومات اخلاصة بحساب حامل البطاقة واملخزنة عىل الرشيط املمغنط   : قارئ البطاقات -1

مليات البنكية إىل البنك  املوجود خلف البطاقة وعىل رشحية إلكرتونية يف البطاقة من أجل مترير الع

 املصدر للبطاقة

يستخدمها حامل البطاقة إلدخال البيانات مثل الرقم الرسي وإعالم البنك بنوع   : لوحة املفاتيح-ب 

 العملية التي يريد إجرائها

هي شاشة تفاعلية تتلقى األوامر باللمس لتنفيذ املعامالت املالية التي يطلبها : شاشة اللمس  -ج

 العميل 

 هي طريقة بديلة للتعرف عىل حامل البطاقة بدال  من الرقم الرسي  : العنيبصمة -د

 حجرة )فتحة( استقبال املبالغ النقدية املودعة أو الشيكات املودعة-ه

 :  هي األدوات التي يستخدمها البنك لتزويد العميل باملعلومات وتتكون من   : وحدات اإلخراج -2

 ميل عن طريق الصوتمن خالهلا يتم التعامل مع الع : السامعة-أ
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 ستخدامتعرض للعميل املعلومات الالزمة يف أثناء اال : شاشة العرض-ب 

ا عن الرصيد و وصال  أو  : الطابعة-ج تصدر إىل العميل اإليصاالت أو كشف احلساب أو استفسار 

 غريها 

 إلخراج النقود : حجرة ) فتحة( رصف املبالغ النقدية -د

 بطاقة الرصاف اآلل؟ عرف: س

هي أداة إلكرتونية آمنة متكن حاملها من إجراء املعامالت البنكية ويتم إصدارها ضمن اتفاقية : ج

 ورشوط ورسوم يتفق عليها البنك والعميل 

 عدد إجيابيات بطاقة الرصاف اآلل وسلبياهتا؟ : س

 :  اإلجيابيات : ج

البنكية يف أي مكان  رصفية إلجراء املعامالت يستطيع العمالء بوساطتها الوصول إىل حساباهتم امل-1

 وزمان 

 متكن العمالء من متابعة أرصدة حساباهتم-2

 إمكانية اإليداع النقدي أو بشيكات -3

 ُتويل األموال بني احلسابات البنكية -4

 توفري الوقت واجلهد-5

 عدم التعرض للرسقة-6

 :  السلبيات 

 اخلدمةأن اجلهاز قد يتعرض للعطل وخيرج من -1

 البطاقة من غري صاحبها يف حالة فقداهنا إذا عرف مستخدمها الرقم الرسي  استخدامإمكانية -2

 حرص البطاقة داخل الرصاف اآلل لعيب باجلهاز-3
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 التسويق السياحي  : الوحدة الثالثة عرشة

 عرف التسويق السياحي؟: س

املزيد من السائحني املحللني واخلارجيني مجيع اجلهود املبذولة جلذب انتباه هو نشاط متكامل يضم : ج

لزيارة أماكن سياحية يف اململكة وتنمية حركة السياحة وتنشيطها وُتقيق أكرب قدر ممكن من اإليرادات  

 السياحية 

 وضح أمهية التسويق السياحي؟ : س

 زيادة جاذبية املناطق السياحية -1: ج

 استقطاب السائح وجذبه لألماكن السياحية -2

 ياحة املحلية وتطويرها تشجيع الس-3

 إجياد فرص عمل جديدة -4

 ُتقيق أرباح وزيادة يف الدخل القومي -5

 اذكر طرائق التسويق لألماكن السياحية؟: س

هتدف إىل إجياد الرغبة لزيارة البلد السياحي لدى أكرب عدد ممكن من السياح   : الطرائق التقليدية-1: ج

عن األماكن السياحية ونرش األخبار مثل الدعاية  عن طريق إبراز مقومات البلد السياحية بالصور

السياحية واإلعالن السياحي التي تستخدم فيها عبارات وشعارات مجيلة وتصاميم وتعرض عرب 

ا من الوسائل التقليدية  وسائل اإلعالم مثل التلفزيون والصحف واملنشورات املطبوعة  وأيض 

 ة واملؤمترات املهرجانات الدولية واملعارض واملتاحف السياحي

التكنولوجيا للمعلومات واإلتصاالت يف تسويق األماكن   استخداموهي  : الطرائق اإللكرتونية -2

 االجتامعيالسياحية عري شبكة اإلنرتنت عن طريق املواقع والرسائل اإللكرتونية ومواقع التواصل  

ا من ال ا لألهداف وأقل تكلفة وأوسع انتشار   طرائق األخرىوتعد هذه الطريقة أكثر ُتقيق 
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 وضح أمهية التعامل اإلجيايب مع السائح يف تنشيط السياحة يف األردن؟  : س

يؤدي حسن التعامل مع السائح واحرتامه وتقديم العون واملساعدة له واحلرص عىل سالمته واجب ا : ج

ين وطني ا عىل مجيع أفراد املجتمع األردين األصيل املعروف بكرمه وحسن ضيافته اذ يعمل عىل تكو

 صورة حضارية ومرشقة لدى ضيوف وزوار اململكة األردنية اهلاشمية 

 أشغال يدوية  : الوحدة الرابعة عرشة 

 

 عرف أشغال اخلرز؟  : س

مثل العقود بأطواهلا املتنوعة  هي حرفة يدوية تساعد يف إنتاج نامذج متنوعة من املشغوالت اخلرزية: ج

 واخلواتم  

 وضح أمهية أشغال اخلرز؟: س

 هي هواية مرحية تسهم يف زيادة دخل الفرد واألرسة-1: ج

 ها  استخدامإنتاج قطع مجيلة ومتنوعة تضفي مجاال  عند -2

 سق البرصي احلركيانُتعّلم الصرب واملثابرة وتنمية الت -3

 فني تنمية املهارات اليدوية واحلس ال-4

 شغل أوقات الفراغ بأمور مفيدة-5

 بني املواد األولية الالزمة للحصول عىل منتجات خرزية؟ : س

وهو العنرص األسايس الذي يعتمد عليه كل أشغال اخلرز وهو كتلة مثقوبة مصنوعة من : اخلرز -1: ج

قروهنا  البالستيك أو السرياميك أو املعدن أو اللؤلؤ وقديام  كان يصنع من عظام احليوانات و: 

 واألصداف واألحجار واخلشب ويتوافر بأحجام وأشكال خمتلفة 
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اخليوط من املواد املهمة يف أشغال اخلرز وتتغاير اخليوط يف نوعها وسمكها و لوهنا ولكل   : اخليوط-2

 :  ات تناسبه ومنهااستخدامنوع 

م أنواع  هو خيط رفيع وقوي مصنوع من احلرير الطبيعي أو الصناعي ويناسب معظ: خيط حرير-أ

كام أنه يناسب نظم  ستخداماال اخلرز وخاصة الصغري منها ألن ثقوهبا تكون ضيقة ويتحمل كثرة

 العقود الطويلة والقصرية

هو خيط قوي مصنوع من البالستيك وأهم ما يميزه عن خيط احلرير الصالبة لذا  : خيط بالستيك-ب 

 ريةه يف تنفيذ امليداليات واخلواتم والعقود القصاستخداميفضل 

ا من النوعني السابقني وهو األنسب عند  : خيط قطن-ج اخلرزالكبري  استخداميتميز بأنه أكثر سمك 

 ذي ثقوب واسعة 

متعددة ويناسب خيط املطاط عمل أشغال معينة مثل  يتوفر منه ألوان وسامكات  : خيط مطاطا-د

 اخلواتم واألساور ويمتاز بسهولة لبس القطعة املشغولة به ولكن من أهم عيوبه سهولة التعرض للقطع 

تستخدم أحيان ا يف أشغال اخلرز ويمكن اختيار السمك املناسب للسلك  : األسالك املعدنية-3

 من الفضة أو النحاس أو الربونز وبألوان متعددةبسامكات متعددة وتصنع  فاألسالك تتوافر

السلك   استخدام ه يساعد يف احلصول عىل أشكال ال يمكن احلصول عليها باخليط ألنه عند استخدامو

خيرج فرعان من السلك من كل خرزة أو حلقة معدنية ثم يتداخل اجلانبان لنحصل عىل مشغولة من 

 اخلرز 

كب يف طريف بعض القطع للحيل مثل العقد أو السوار فُيثبت قفل ُتر : األقفال واحللقات املعدنية-4

ها وله أنواع وأحجام استخدامعىل الطرف اآلخر لتيسري ارتدائها وعىل أحد الطرفني وحلقة معدنية 

 وألوان عديدة 
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 عدد األدوات التي نحتاج هلا يف أعامل اخلرز؟ : س

 ألخذ القياسات:  رشيط القياس-1: ج

 تستخدم لقطع األجزاء الزائدة من السلك : دنيةقطاعة األسالك املع-2

 لقص اخليوط باألوال املطلوبة وقص الزائد منها بعد اإلنتهاء من تنفيذ القطعة : مقص-3

اإلبرة الطويلة الرفيعة ذات الثقوب الواسعة  استخدامثمة أحجام منها ولكن يفضل : اإلبر -4

 ألشغال اخلرز 

  أشغال اخلرز : الدرس الثاين  

 الطريقة األوىل ألشغال اخلرز؟ وضح  : س

أو السلك يف عدد معني من هي من أيرس الطرائق املستخدمة يف أشغال اخلرز وتتم بتمرير اخليط : ج

 : اخلرزات عىل النحو اآليت

 اختيار لون اخلرز املطلوب واحلجم وتصميم شكل القطعة-1

 املراد تنفيذهاقص خيط بطول مناسب بحيث يكون أطول من مشغولة اخلرز -2

 إدخال اخليط يف إبرة اخلرز-3

 تركيب أحد طريف القفل وتثبيت اخليط به عن طريق عقدة ثالث مرات-4

 مترير اإلبرة مع خيط خالل اخلرز الذي تم اختياره فينتقل اخلرز من اإلبرة إىل اخليط  -5

 تركيب حلقة القفل وتثبيت الطرف اآلخر من اخليط هبا بربطه ثالث مرات  -6

 وضح الطريقة املبارشة مع ربط اخليط عىل شكل عقد؟ : س

يف هذه الطريقة يدخل اخليط إىل اخلرز بالطريقة املبارشة مع ربط عقدة اخليط عقب كل خرزة  : ج

فتكون العقد حواجز بني اخلرز وتثبت كل خرزة يف مكاهنا ويظهر لون اخليط بني اخلرزات عىل النحو  

 :  اآليت
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 لوب للخرز وتصميم القطعة املراد تنفيذها اختيار لون واحلجم املط-1

 قص خيط بضعف طول املشغولة ألن العقد تستهلك جزء كبري من طوله-2

 ادخال اخليط يف إبرة اخلرز-3

 تركيب أحد طريف القفل وتثبيت اخليط به عن طريق عقده ثالث مرات-4

د اخلرزة مبارشة ثم مترير ة بعمترير اإلبرة مع اخليط خالل أول خرزة ثم اختيارها ثم عقد عقد -5

 اإلبرة مع اخليط خالل اخلرزة الثانية ثم ربط اخليط عقدة 

تركيب حلقة قفل وتثبيتها عىل الطرف الثاين للخيط بربط اخليط هبا ثالث مرات لتتمكن من غلق -6

 املشغولة

 تم بحمد الله

 
 التلخيص شامل ويتضمن حل أسئلة الدروس  

 ويفضل الرجوع الختيارات أستاذ املادة وللكتاب
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