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الوحدة الخامسة :إدارة املوارد املالية لألسرة

الفصل األول :امليزانية املالية لألرسة
س :عرف امليزانية املنزلية لألرسة؟
ج :هي خطة مالية تضعها األرسة توضح فيها طرائق توزيع دخلها املايل عىل أوجه اإلنفاق املختلفة يف
شهرا أو سنة
فرتة زمنية حمددة قد تكون أسبوع ًيا أو ً
*يتوقف حتديد الفرتة الزمنية للميزانية عىل طبيعة دخل األرسة
س :عرف الدخل؟
ج :هو اإليراد الصايف أو األجر أو الربح الذي حيصل عليه الفرد الواحد لقاء وظيفته أو عمله أو
إنتاجه أوجتارته
س :عدد بعض أبواب اإلنفاق؟
ج-1 :املسكن
-2الغذاء الطعام والرشاب
-3الكسوة(املالبس) :لوازم األرسة من املالبس لألفراد مجيعهم
-4مرصوفات املنزل :الكهرباء واملاء واإلتصاالت واخلدمات
-5لوازم املنزل :املحروقات ومواد التنظيف
س :وضح أمهية إعداد ميزانية مالية منزلية؟
ج-1 :فهم الوضع املايل لألرسة وجتنب املفاجآت املادية هلا
-2حتديد احلاجات الفعلية لألرسة بالتشاور بني األفراد يف مايتعلق بالدخل والنفقات
-3تعريف أفراد األرسة بأولويات اإلنفاق يف احلياة ضمن نطاق الدخل
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-4تدريب األفراد عىل اكتساب اخلربات يف كيفية إدارة البيت مال ًيا واقتصاد ًيا يف املستقبل
س :عدد أسس ختطيط امليزانية املالية؟
ج-1 :وضع امليزانية يف ضوء األهداف املنشودة للفرد واألرسة
-2حتديد دخل وإيرادات األرسة املالية
-3مراعاة مرونة بنود امليزانية ليسهل تكثيفها وف ًقا للظروف الطارئة
-4حتديد احتياجات األرسة حتت بند أبواب اإلنفاق وذلك يف فرتة التي توضع فيهاامليزانية وتوزيع
الدخل عىل أبواب اإلنفاق املختلفة وف ًقا لظروف األرسة
*اهلدف األساس من وضع ميزانية لألرسة هو مساعدة األفراد عىل حتسني معيشتهم وليس إجراء
عملية حسابية
س :يف حال وجود عجز يف امليزانية ماهي البدائل؟
ج-1 :ترشيد اإلستهالك بحسن استخدام املوارد املتاحة وعدم اإلرساف يف استخدامها
-2إلغاء وتأجيل باب من أبواب النفقات غري الرضورة
-3سحب جزء من املدخرات إن وجدت
-4البحث يف زيادة دخل األرسة عن طريق مشاركة أفرادها يف أعامل خمتلفة ومرشوعات صغرية
إجابة السؤال الثاين:
أ-إلختالف أهداف األرسة وحاجاهتا ومطالبها واإلختالف املتباين يف حجم األرس ودخوهلا
ب-ألن اإلستدانة تزيد من العجز يف املستقبل وحتمل العائلة عبئ أكرب
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الوحدة السادسة :أشغال املعادن:
الفصل األول :أعامل اللحام
س :عرف حلام املعادن؟
بعضا عن طريق صهر منطقة اللحام وإعادة
ج :هو عملية توصيل القطع املعدنية وربطها مع بعضها ً
تشكيل أجزاء املعدن باستخدام احلرارة أو الضغط أوكليهام م ًعا
س :عدد أنواع اللحام؟
ج :أ-اللحام اللني (اللحام بالقصدير) :يعتمد هذا النوع من اللحام عىل تسخني منطقة اللحام
باستخدام كاوي اللحام ومن ثم صهر سبيكة القصدير والرصاص عىل رأس الكاوي (عىل درجة
حرارة  190سيليسيوس ) وانسياهبا بني القطع املراد حلمها حتى يربد
وتستعمل لربط الصفائح املعدنية الرقيقة وحلام القطع اإللكرتونية
ب-اللحام بالغاز :يكون احرتاق الغازات هو املصدر احلراري بحيث يسلط اللهب الناتج عن
اإلحرتاق عىل منطقة اللحام ويعمل عىل صهر أطراف القطع املعدنية (عىل درجة حرارة
بعضا مكونة وصلة حلام قوية بعد تصلب املعدن املنصهر
4000سيليسيوس) وتداخلها مع بعضها ً
ومن أمثلة عليها  :اللحام باألكيس أستيليت الذي أخذ اسمه من استخدام غاز األستيلني وغاز
األكسجني يف عملية اإلحرتاق
ج-اللحام بالقوس الكهربائي :يقوم هذا النوع عىل مبدأ التأثري احلراري للتيار الكهربائي الناتج عن
قوس الكهربائي بني طرف إلكرتود اللحام (سلك اللحام)والقطعة املراد حلمها الذي يعمل عىل صهر
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أطراف القطع املعدنية وتداخلها مع بعضها البعض واحلصول عىل وصلة قوية غري قابلة للفك بعد
تصلب املعدن املنصهر وترتاوح درجات احلرارة التي تنتج عنها من  4500إىل  6000سيلسيوس
س :اذكر أمثلة عىل اللحام بالقوس الكهربائي؟
ج-1 :اللحام بالقوس الكهربائي املعدين اليدوي  :أكثر األنواع استخدا ًما لسهولته وتوفر آالته
وسهولة نقله وجودة وصالت اللحام الناجتة عنه
-2اللحام بالقوس الكهربائي املحجوب بالغاز اخلامل( امليج) :وهو نوع اللحام احلديثة رسيعة
اإلجراء ويستخدم هذا النوع إلكرتودات (أسالك قطب حلام) ملفوفة عىل بكرات مغلفة بامدة مساعدة
للصهر لكنه يقوم عىل فكرة غكر منطقة اللحام بغاز األرجون أو اهليليوم أو خليط منهام حلاية منطقة
اللحام من تأثري اهلواء والغازات غري املرغوب فيها
-3اللحام بقوس قطب التنجستون املحجوب بالغاز اخلامل (التيج) :هو من أحدث أنواع اللحام
املستعملة يف وقت احلارض ويف هذا النوع يستخدم قطب من التنجستون الذي ال يستهلك أثناء عملية
اللحام لتوليد القوس الكهربائي
س :اذكر ميز آلة اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي؟
ً
انتشارا يف أغلب القطاعات الصناعية اخلفيفة والثقيلة
استعامال وأوسعها
ج :أكثر أنواع اللحام
ً
س :عدد أجزاء آلة اللحام بالقوس الكهربائي املعدين؟
ج :أ-جسم اآللة
ب-مفتاح التحكم بشدة التيار الكهربائي
ج-مفتاح التشغيل
د-خمرج الطرف السالب الذي يوصل به كابل الشيص
ه-خمرج الطرف املوجب الذي يوصل به كابل مقبض اإللكرتود
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و-مربط الشيص (الراجع)
ز-كابالت توصيل التيار الكهربائي للمقابض
ح-مقبض اإللكرتود
س :عدد معدات الوقاية الشخصية يف أعامل اللحام؟
ج :أ-املالبس الواقية للجسم :تصنع من اجللد املقاوم لإلحرتاق إما عن شكل مريلة جلدية تغطي
منطقة الصدر أو تصمم لتغطية كل أجزاء اجلسم كاألفرهول
ب-قفازات جلدية أو كتانية  :تستخدم حلامية اليدين من التيار الكهربائي واحلرارة العالية واألدوات
احلادة واإلحتكاك بالقطع املعدنية
ج-النظارات الواقية :تستخدم سوا ٌء أكانت شفافة أو معتمة حلامية العينني من األشعة والرشر
والغازات الناجتة عن عملية اللحام
د-األقنعة الواقية  :تصنع من مادة عازلة وخفيفة الوزن وحتتوي عىل فتحة يثبت فيها زجاجة معتمة
خاصة حلامية العينني من األشعة والرشر الناتج عن عملية اللحام
ه-كاممة واقية  :تستخدم حلامية اجلهاز التنفيس من الدخان واألبخرة الناجتة عن عملية اللحام
و-حذاء العمل  :يصنع من مواد بالستيكية أو مطاطية أو جلدية عازلة للكهرباء
ه-األدوات والتجهيزات املساعدة يف اللحام
س :عدد أدوات والتجهيزات املساعدة يف اللحام؟
ج :أ-طاولة عمل تصنع من حديد ويمكن وصل املربط اخلط الراجع آللة اللحام بالقوس الكهربائي
هبا أثناء العمل وتستخدم لرفع القطع املعدنية عليها لتوفري وضعية أفضل للجسم أثناء العمل
ب-ملزمة تصنع من الفوالذ وتستخدم لتثبيت القطع املعدنية بوضعية معينة قبل حلامها
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ج-مطرقة معدنية تصنع من فوالذ وتكون غال ًبا بمقبض خشبي أو معدين معزول بالبالستيك
وتستعمل لتعديل القطع املعدنية قبل عملية اللحام وإلزالة قرشة اللحام السطحية املتكونة فوق منطقة
اللحام
د-فرشاة سلك :تصنع من مقبض خشبي أو بالستيكي وتستعمل لتجهيز منطقة اللحام بتنظيفها من
الدهان أو الصدأ أو الوسخ وبعد عملية اللحام لتنظيف بقايا اللحام بعد طرقها باملطرقة
ه-إلكرتودات اللحام (أسالك اللحام)تصنع من نوع املعدن نفسه املراد حلامه أو من معدن قابل لالحتاد
معه
س :وضح احتياطات السالمة املهنية يف أعامل اللحام؟
ج :أ-اإللتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية قبل بدء العمل
ب-التأكد من سالمة التوصيالت الكهربائية بشكل عام وتوصيالت آلة اللحام بشكل خاص
ج-اختيار مكان جيد التهوية
د-استخدام العدد واألدوات السليمة املعزولة
الفصل الثاين :أشغال الصفائح املعدنية
س :عرف الصاج؟
ج :الصفائح املعدنية الرقيقة املصنعة من املعادن وتصنع غال ًبا من احلديد والفوالذ واألملنيوم ويعد
الصاج الطري من أكثر أنواع الصاج استخدا ًما
س :عدد أنواع الصاج الطري؟
ج :أ-الصاج غري املقاوم للصدأ  :يسمى صاج فوالذي كربوين (الصاج األسود) الذي يصنع من
احلديد والكربون دون أي إضافات أو معاجلة ويستخدم يف صناعة خزانات الوقود واألثاث املعدين
ويمكن دهاهنا حلاميتها من الصدأ
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ب-الصاج املقاوم للصدأ :يسمى الصاج املجلفن يصنع من معدن ويكون مغطى بطبقة من الزنك
(اخلارصني) ويستخدم يف صناعة خزانات املاء والعبوات والسقوف املعدنية (الزينكو)
س :وضح عملية جتهيز الصاج؟
ج :أ-عملية الرسم والتصميم :رسم خمطط انفراد املشغولة املراد إجراؤها وحتديد القياسات املطلوبة
حسب التصميم املراد تنفيذه ويستخدم فيها أدوات الرسم اهلنديس من مساطر ومثلثات ومنقلة
وفرجار وأقالم
ب-عملية ختطيط املشغولة :عملية وضع عالمات القص والثني والثقب عىل املشغولة املعدنية حسب
خمطط التصميم ويستخدم فيها أدوات القياس مثل املرت والورنية والزوايا واملسطرة وأدوات العالم
مثل الفرجار سنبك العالم وقلم وشوكة
س :وضح عملية تشكيل الصاج؟
ج-1 :القص  :هي عملية قطع املعدن بواسطة شفرتني يتحرك كل منهام مقابل اآلخر حتت ضغط اليد
باجتاه قطعة العمل ويستخدم فيها :أ-مقص الصاج املستقيم /ب-مقص الصاج القويس  /ج-مقص
الصاج الشامل
-2التنعيم  :تكون بعد عملية القص أو النرش للمشغولة املعدنية هبدف التخلص من زوائد القص
وتستخدم يف هذه العملية :املبارد (خشن وناعم) بمختلف درجاهتا وأشكاهلا (دائري  ،مربع  ،مثلث ،
مبسط
-3الثني :تثنى املشغولة إما بشكل يدوي عن طريق تثبيت املشغولة بني فكي امللزمة عند عالمات الثني
ومن ثم تستخدم أدوات الطرق اليدوية لثني اجلزء املراد ثنيه أو بالطريقة اآللية باستخدام آالت الثني
امليكانيكية
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-4الثقب :جيري فيها إحداث ثقوب األماكن التي حددت باستخدام املقدح الكهربائي مستخد ًما
الريش املخصص لثقب املعادن
بعضا سوا ٌء باستخدام اللحام أم الرباغي
-4التوصيل :تربط أجزاء املشغولة وتوصل بعضها ً
والصواميل أم عن طريق الربشمة بواسطة الزرادية
س :عدد بعض األمور الواجب مراعاهتا أثناء عمليات أشغال الصاج؟
ج-1 :ارتداء مالبس ومعدات الوقاية والسالمة املهنية اخلاصة بأعامل الصاج
-2مراعاة الدقة يف أخذ القياس ووضع عالمات عىل الصاج أثناء عمليتي التخطيط قبل البدء بتشكيل
الصاج
-3استخدام األدوات املناسبة لكل عملية من عمليات التشكيل
-4استخدام املقصات ذات الشفرات السليمة واحلادة
وظاهرا عىل الصاج أثناء القص والثني
واضحا
-5جيب أن يكون خط العالم
ً
ً
-6جيب أن يكون حد املقص منطب ًقا عىل خط العالم اثناء القص
س :وضح كيفية القيام بعملية جتهيز الصاج وتشكيله؟
ج-1 :رسم اإلنفراد :هو شكل املستوي الذي نحصل عليه عند فرد أجزاء املجسم وجتميعها بجانب
بعضا يف مستوى واحد
بعضها ً
-2الربشمةملية وصل األجزاء املعدنية عن طريق املسامري خاصة تعمل عىل ضغط األجزاء بعضها
فوق بعض بشكل متني وثابت
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الوحدة السابعة  :إعداد الطعام
الفصل األول  :اللحوم
س :اذكر أمهية اللحوم احلمراء؟
ج* :من األغذية الغنية بالربوتينات التي حيتاجها اإلنسان لبناء خاليا اجلسم وأنسجته
*غنية بالفيتامينات وباهلون واالملح املعدنية
س :وضح مواصفات اجلودة للحوم احلمراء؟
حتا أو زهر ًيا
ج-1 :أن يكون اللحم أمحر فا ً
-2أن يكون نسيج اللحم متامسكًا ومرنًا
طازجا وذات رائحة جيدة
-3أن يكون
ً
-4أن تكون خالية من البقع الزرقاء
س :وضح بعض األمور الواجب مراعاهتا عن رشاء اللحوم؟
ج-1 :التأكد من مواصفات اجلودة اخلاصة باللحوم احلمراء
-2رشاء اللحوم من مكان بيع نظيف ذي هتوية جيدة
-3التأكد من وجود األختام اخلاصة بتصنيف عىل الذبائح
-4اختيار مقاطع اللحم املناسبة لطريقة الطهو التي ترغب هبا
*اللحوم املربدة حتفظ يف درجة حرارة ال تزيد عىل  5سيليسيوس مدة ( )5-3أيام واللحوم املجمدة
شهرا
حتفظ يف درجة حرارة  18-مدة (ً )12-4
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س :عدد مقاطع اللحوم احلمراء؟
ج :أ-املقاطع الطرية واللينة :وهي مأخوذة من أجزاء الذبائح التي تتعرض ملجهود عضيل قليل مثل
الضلوع والريش وبيت الكالوي تكون أيافها طرية ونضجها أرسع
ب-مقاطع متوسطة الليونة :هي مقاطع مأخوذة من أجزاء الذبائح املعرضة ملجهود عضيل كبري مثل
الفخذ والكتف والرقبة واألجل وتكون أليافها صلبة وغليظة وحتتوي عىل كمية كبرية من األنسجة
الرابطة واألوتار
س :اذكر طرائق طهو اللحوم؟
ج :أ-طرائق طهو اجلاف :جيري فيه تسخني اهلواء اجلاف املحيط بقطعة اللحم بحيث تستخدم فيها
درجات حرارة عالية نسب ًيا مثل التحميص والشواء يف األفران أو عىل الفحم ويستخدم فيها اللحم
الستيك وقطع اللحم (الشقف) أو اللحم املفروم (الكباب)
ب-الطهو الرطب :يستخدم فيه املاء أو املرق عىل درجات حرارة أقل من املستخدمة يف الطهو اجلاف
ولكن بمدة أطول مثل السلق والتسبيك
س :عدد أنواع اللحوم البيضاء؟
ج :حلوم الطيور كالدجاج والبط واألوز
اللحوم البحرية كاألسامك واجلمربي واملحار
س :بامذا متتاز اللحوم البضاء؟
ج :بطراوهتا ورسعة نضجها وسهولة هضمها وإنخفاض نسبة الدهون مقارنة باللحوم احلمراء
س :ماهي القيمة الغذائية للحوم البيضاء؟
ج :غنية بالربوتينات واألمحاض األمينية الرضورية لبناء خاليا اجلسم وأنسجته إضافة إىل حمتواها من
الفيتامينات وبعض العنارص املعدنية
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س :وضح مواصفات اجلودة للحم الدجاج؟
ج-1 :أن يكون نسيج اللحم متامسكًا مشدود
-2أن يكون حلم الصدر ممتلئ
-3أن يكون ذو رائحة جيدة
-4أن يكون اللحم خال ًيا من الكدمات والبقع الزرقاء
س :وضح مواصفات جودة حلوم األسامك؟
ج-1 :أن يكون النسيج متامسكًا ومرنًا
-2أن تكون القشور متامسكة ومتصلة باجللد
-3أن تكون عدسة العيون زائفة وغري غائرة
-4أن تكون الرائحة طبيعية وجيدة
س :وضح طريقة طهو الدجاج؟
ج :ختتلف طرائق الطهو حلوم الدجاج باختالف طراوهتا وحمتواها لألنسجة فالطيور صغرية
العمرواحلجم يمكن أن نستخدم معها طرائق الطهو اجلاف أما الطيور الكبرية يستخدم معها طرائق
الطهو الرطب
إجابة السؤال الثالث:
أ-يعود إىل نوعية املقاطع املأخوذة من األجزاء للذبيحة هل هو من الطرية أو املتوسطة لليونة وكمية
أليافها هل حتتاج إىل وقت طويل أو قصري
ب-إلعطاء اللون الذهب للكفتة
ج-بسبب قيمتها الغذائية وعىل ماحتتوي من الربوتينات واألمحاض األساسية ونسبة أقل من الدهون
وتوفرها بأسعار أقل من اللحوم احلمراء
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د-للتخلص من الروائح العالقة بلحم الدجاج والدهون
ه-بسبب قلب حمتواها بشكل تام وهي بالطنجرة عىل طبق التقديم
الفصل الثاين  :العجائن
س :عرف العجائن؟
ج :هي مزيج من بعض املكونات اجلافة مثل :الدقيق واملكونات الرطبة مثل :املاء واملواد اإلضافية
مثل  :الكاكاو واملكرسات وختلط مع بعضها م ًعا بكميات حمددة ثم توضع بالفرن لفرتة حمددة
س :اذكر مكونات العجني؟
ج أ-مكونات جافة-1 :الدقيق :وهو مكون األسايس
-2املواد الرافعة(النافخة) :هي املواد املسؤولة عن نفخ العجني كاهلواء وبخار املاء وثاين أكسيد
الكربون ومن مصادرها بيكربونات الصوديوم
-3السكر ومواد التحلية  :تساعد عىل إعطاء الطعم واملذاق احللو مثل السكر
-4النشا :يصنف من السكريات ويساعد عىل تكوين اهلالم وزيادة اللزوجة
 :-5ملح الطعام :يستخدم إلعطاء الطعم املالح والسيطرة عىل التخمر
-6الكاكاو والشوكال :يستعمالن يف املخبوزات احللوة واحلشوات
-7املكرسات :تشكل مكونًا رئيس ًيا يف احللويات الرشقية كاملعمول وثانو ًيا باهلريسة
ب-املكونات الرطبة-1 :املاء :وهو األساس يف عملية تكوين العجني وهو أرخص املكونات وأكثرها
أمهية
-2احلليب :يستعمل يف إذابة بعض املكونات وحيسن القيمة الغذائية وتعطي نكهة ولون مميز
-3العصائر :تستعمل يف خلطات أنواع كثرية من الكيك كبديل للامء
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-4البيض :يعد مكونًا أساس ًيا يف عدد من املنتجات إلعطاء القوام وتكوين الرغوة ورفع املخبوزات
إضافة إىل القيمة الغذائية
-5املواد الدهنية :تستخدم يف إنتاج املخبوزات املختلفة وتعد املكونات األساية يف بعضها مثل
املعمول والكيك فتقوم عىل تطرية العجني وإعطاء النكهة وتعمل كوسيط لنقل احلرارة وتشمل السمن
والزيوت النباتية والزبدة
س :عدد أنواع العجائن؟
ج :أ -عجائن اخلمرية :يستخدم يف إعدادها مواد رافعة كاخلمرية التي هلا مقدرة عىل نفخ العجني أثناء
علية التخمري عن طريق تصاعد ثاين أكسيد الكربون وحيتاج نشاط اخلمرية ونموها إىل املاء والغذاء
ودرجة حرارة مناسبة أمثلة عليها اخلبز العريب وخبز احلامم والبيتزا
ب-عجينة من دون مخرية :تنتج بعض العجائن من دون استخدام اخلمرية وتعتمد عىل اهلواء للنفخ
وبخار ثاين أكسيد الكربون وتتميز باخلبز الرسيع مثل فطرية املقالة والقطايف وفطرية اللحم
الفصل الثالث :احللويات
س :عدد أنواع الكيك؟
ج-1 :الكيك الدهني :يتميز بلب خفيف وناعم وطري وله قرشة طرية رقيقة ونكهة لذيذة وحالوة
متوسطة ويتكون من السكر والدقيق والسائل والدهن والبيض ومادة رافعة ومثال عليها الكيكة
األساسية
-2الكيك األسفنجي :يتميز بعدم إضافة الدهون وجتري عملية النفخ باإلعتامد عىل اهلواء املوجود يف
ٍ
مستو ومنتظم التحمري ولبه ناعم ومرن ونكهته
بياض البيض وبخار املاء ويتميز بطراوته وسطحه
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خفيفة وهو أكثر حالوة من الكيك الدسم ومكوناته الدقيق والسكر والبيض وقليل من محض الليمون
وينتج عن فصل الصفار عن البياض
-3الكيكة اإلنجليزية :تتميز بأهنا وصفة تقليدية تتميز بخفتها وطعمها اللذيذ ومذاقها احللو بسبب
وجود الزبيب والفاكهة املجففة التي تدخل يف مكوناهتا الرئيسة ومن مكوناهتا :الدقيق والسكر
والبيض والزبدة وقليل من برش الربتقال والزبيب والفاكهة املجففة
الوحدة الثامنة :اختاذ القرار ومهنة املستقبل
الفصل األول :حل املشكالت:
س :عرف اختاذ القرار؟
ج :عملية تفكري إلختيار أفضل البدائل أو احللول املتاحة يف موقف معني من أجل الوصول إىل حتقيق
اهلدف املرجو حسب متطلبات املوقف ويف حدود الوقت املتاح
س :وضح خطوات اختاذ قرار صائب؟
ج :أ-الوعري واإلحساس بوجود مشكلة صياغة املشكلة يف صورة سؤال ويفضل حتليل املشكلة إىل
أجزاء فرعية لتسهيل فهمها
ب-مجع املعلومات :التي متكننا من معرفة املشكلة وأسباهبا وأبعادها وكيفية حدوثها
ج-اقرتاح بدائل ممكنة :وضع حلول مؤقتة للمشكلة عىل صورة افرتاضات قابلة للتطبيق تكون ذات
عالقة مبارشة باملشكلة وإمكانية طلب املساعدة من أشخاص لدهيم خربة
د-دراسة البدائل :دراسة اإلجيابيات والسلبيات لكل بديل ومقارنتها وتطويرها بتحديد تأثري كل
بديل منها ومدى القناعة هبا وف ًقا ملعايري موضوعية
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ه-اختيار أفضل البدائل :خيتار البديل األنسب الذي يتميز بأكثر من عدد من اإلجيابيات وأقل عدد من
السلبيات وحيقق األهداف
و-تنفيذ مراحل احلياة :تطبيق مراحل احلل بعد اختيار البديل األنسب
ز-املتابعة والتقويم :التأكد من الوصول إىل قرار صائب حلل املشكلة وحتقيق اهلدف من اختاذ القرار
وإن مل يتحقق ذلك يرجع للخطوات السابقة إلجراء التحسينات لتعديل اخللل
الفصل الثاين :التعليم وسوق العمل
س :عرف التعليم الثانوي؟
ج :التعليم املنظم اهلادف الذي يتم من خالل النظام الرتبوي ألي دولة من الدول وتشمل املدارس
والكليات واجلامعات وغريها من املؤسسات التعليمية التي تعرتف هبا السلطات العامة
س :عدد خصائص التعليم الثانوي؟
ج :أ -يمثل حلقة الوصل التي تربط الطالب بالتعليم اجلامعي أو سوق العمل
ب-حيقق املواءمة يف اإلعداد األكاديمي واملهني للفرد بام يتناسب مع التقدم العلمي يف املجاالت
مجيعها
ج-يعزز ثقة الفرد بنفسه وبناء شخصيته املستقلة القادرة عىل النهوض باملتطلبات املستقبلية
س :اذكر أنواع التعليم الثانوي؟
ج-1 :الشامل
والكليات

امتحان شهادة الدراسة الثانوية

األكاديمي علمي /أديب

اجلامعات

سوق العمل املحيل أو اخلارجي

-2الشامل املهني الصناعي وزراعي والفندقي والسياحي واإلقتصاد املنزيل
الدراسة الثانوية

اجلامعات والكليات

امتحان شهادة

سوق العمل املحيل أو اخلارجي
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مؤسسة التدريب املهني
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سوق العمل املحيل أو اخلارجي

س :وضح مسارات التعليم الثانوي؟
ج :أ-مسار الشامل األكاديمي  :يشمل الفرعني العلمي واألديب للذكور واإلناث وحيصل فيه الطالب
عىل شهادة الدراسة الثانوية العامة بعد اجتياز امتحان الثانوية العامة الذي يؤهله إللتحاق بمؤسسات
التعليم العايل (اجلامعات /أو كليات املجتمع)
ب-املسار الشامل املهني :يشمل الفروع اآلتية:
-1الفرع الصناعي :يشمل عرشة ختصصات هي  :الكهرباء /التكييف  /التربيد ولتكييف  /النجارة
والديكور  /واإلتصاالت واإللكرتونيات /وكهرباء املركبات  /التدفئة واألدوات الصحية /واللحام
وتشكيل املعادن  /صيانة األجهزة املكتبية  /ميكانيك اإلنتاج  /ميكانيك املركبات للذكور فقط
-2الفرع الزراعي :للذكور واإلناث
-3الفندقي والسياحي :للذكور واإلناث
-4االقتصاد املنزيل :لإلناث
ويف هذا املسار حيصل الطالب عىل شهادة الدراسة الثانوية التي تؤهله لدخول اجلامعات وكليات
املجتمع وكذا دخول سوق العمل
*حيتاج الطالب قبل أن يقرر التخصص الذي سيختار يف املرحلة الثانوية إىل اإلطالع مسبق ومعرفة
بالتخصصات املتوافرة واملطلوبة لسوق العمل التي يمكن أن تؤمن له العمل والوظيفة املناسبة إضافة
إىل استعداداته وميوله واجتاهاته وقدراته يف التخصص
س :اذكرأسس القبول يف اجلامعات؟
-1أسس االلتحاق بالتعليم اجلامعي لطلبة مسار التعليم األكاديمي الشامل :يسمح لطلبة الدراسة
الثانوية العامة للفروع األكاديمية الشاملة العلمي واألديب الناجحني التقدم للقبول يف اجلامعات يف
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مجيع التخصصات اخلاصة لكل فرع منهام أسس االلتحاق بالتعليم اجلامعي لطلبة مسار -2التعليم
املهني الشامل :يسمح لطلبة الدراسة الثانوية العامة الناجحني للفروع املهنية التقدم للقبول يف
اجلامعات يف ختصصات حمددة لكل فرع مهني ،رشيطة دراسة املادتني اإلضافيتني املقررتني للفرع
املهني املعني والنجاح فيهام
الفصل الثالث :البحث عن فرصة عمل:
س :عدد طرق احلصول عىل فرص عمل؟
ج-1 :السرية الذاتية
-2طلب التوظيف
-3املقابلة الشخصية
س :عرف السرية الذاتية :هي بيان أو تقرير شخيص موجز يستعرض بعض املعلومات الشخصية
ومؤهالت ومهارات وخربات شخص يرغب يف احلصول عىل فرصة عمل لتزويد أصحاب العمل
باملعلومات الكافية عن املتقدم
س :اذكر أمهية السرية الذاتية؟
ج-1 :تعريف عن نفسك
-2خطوة للمقابلة الشخصية
-3أداة تسويقية
س :عدد عنارص السرية الذاتية؟
ج-1 :معلومات شخصية
-2املؤهالت العلمية
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-3الدورات التدريبية
-4اخلربات العملية
-5املهارات
-6النشاطات واهلوايات
 -7املعرفون
-8الوظيفة املطلوبة
س :عرف طلبات التوظيف؟
ج :هي عبارة عن نامذج تستخدمها املؤسسة لتعبئتها من قبل املتقدمني لفرص عمل لدهيا وتشمل
املعايري واملواصفات واملعلومات التي ترغب املؤسسة يف توافرها يف املوظف الذي سيعمل لدهيا
إلستقطاب أفضل العنارص من ذوي الكفاءات واملؤهالت العلمية للمسامهة يف حتقيق أهدافها  ،تعبئ
إلكرتوني ًا أو ورقي ًا حسب طبيعة النموذج لدى املؤسسة.
س :عرف املقابلة الشخصية؟
ج :اللقاء الذي جيري بني مسؤول التوظيف أو جلان التوظيف اخلاصة باملؤسسة من جهة وبني املتقدم
للوظيفة من جهة أخرى وذلك لتقييم درجة إمتالكه ملتطلبات فرصة العمل.
س :اذكر أمهية املقابلة الشخصية؟
ج :ألهنا تتيح لك فرصة ملعرفة املزيد عن املؤسسة ،واألشخاص الذين يعملون فيه ،ويف املقابل تتخذ
القرار املناسب بشأن هذه املؤسسة إن كانت متثل املكان الذي ترغب العمل فيه ويف املقابلة يتحقق
صاحب العمل من درجة كفاءتك لتويل العمل الذي سيوكل إليك.
س :عدد األمور الواجب مراعاهتا يف املقابلة الشخصية؟
ج -1 :كلام زادت معلوماتك عن املؤسسة وعن الوظيفة التي تقدمت هلا ساعدك ذلك بالظهور
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يف وضع أفضل للمقابلة الشخصية.
 -2إلتزم باملظهر الالئق يف لباسك دون مبالغة .
 -3ادخل الغرفة بثقة ،وألق التحية وعرف بنفسك.
 -4حاول أن تبتسم بثقة دون تصنع ،وكن مهذبا ،وأجب عن األسئلة بصوت واضح.
 -5تذكر أن تصغى بإهتامم ،وفكر قبل أن جتيب عن السؤال الصعب.
 -6ال تسأل أسئلة مبهرة تثري عالمات استفهام.
 -7اظهر مقدرتك عىل أخذ زمام األمور باحلديث عن الوظائف التي تستطيع القيام هبا .
 -8إلتزم بالوقت املحدد للمقابلة  ،فهذا يعطي إنطباعا عن شخصيتك وإلتزامك.
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