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   اإلسعافات األولية :  الثامنةالوحدة 
 

 اإلغامء  : الدرس األول 

 عرف اإلغامء؟ : س

فقدان الوعي بصورة مفاجئة جزئًيا أو كلًيا ملدة زمنية قصرية نتيجة حدوث نقص يف إمداد  هو: ج

دي إىل  خاليا الدماغ بكمية كافية من الدم املحّملة بسكر اجللوكوز واألكسجني الالزمني لعمله مما يؤ 

 فقدان السيطرة عىل عضالت اجلسم 

 عدد أسباب اإلغامء؟  : س

ة مثل انخفاض نسبة السكر يف الدم / اجلفاف / نزف الدم / األمراض واملشكالت الصحي-1: ج

 انخفاض األكسجني يف الدم / الرصع 

  التعرض لصدمة عصبية / اإلنفعاالت الشديدة مثل التوتر والقلق : املؤثرات العصبية مثل-2

 واخلوف  ضطراب الوا

الشمس /  اجلهد العضيل الزائد / التعرض مدة طويلة ألشعة: عادات وممارسات خاطئة مثل-3

 تناول املنومات واملخدرات / تناول األدوية بطريقة خاطئة 

 اذكر عالمات اإلصابة باإلغامء وأعراضها؟: س

 هاصفرارشحوب يف لون الوجه و-1: ج

 التعرق مع برودة يف األطراف  -2

 دوار مع صعوبة يف الرتكيز وعدم املقدرة عىل الثبات عىل القدمنية أو دوخ-3

 اخلدر يف األطراف وعدم املقدرة عىل اإلمساك بيشء   الشعور بالتنميل أو-4

 عدم وضوح الرؤية لدى مصاب  -5
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 بطء يف النبض وضيق يف التنفس لدى املصاب وسقوطه مغمًى عليه -6

 رتباكتشنج بسيط يف العضالت وحدوث اال-7

 اذكر طريقة اإلسعاف لشخص أغمى عليه؟: س

 ظهره ورأسه متجًها جانًبا  أضع املصاب يف الظل بحيث يكون مستلقًيا عىل-1: ج

 أتأكد من التهوية اجليدة يف مكان وجود املصاب ثم أفك املالبس املشدودة عىل الرقبة أو الصدر -2

 املصاب أعىل من مستوى رأس أرفع قدمي املصاب عىل مسند مرتفع قلياًل بحيث تكون رجيلّ -3

 املصاب 

 ليستعيد وعيهأبلل وجه املصاب بقليل من املاء البارد -4

وعيه وأساعده حتى يصل إىل وضعيه القعود وال أتركه يميش حتى ال  استعادةُأطمئن املصاب بعد  -5

 يغمى عليه مرًة أخرى 

 حالته من قبل املختصاستدع الدفاع املدين أو أنقل املصاب إىل أقرب مركز صحي لتشخيص  

 

 : *إجابة السؤال الثالث 

الدماغ بكمية كافية من الدم املحملة بسكر اجللوكوز  نتيجة حدوث نقص يف إمداد خاليا -أ

 واألكسجني الالزمني لعمله مما يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل عضالت اجلسم 

 من أجل تسهيل عملية التنفس -ب 

 من أجل تسهيل وصول الدم إىل الدماغ -ج

 للوقاية من حدوثه مستقباًل -د

 

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

5                              www.fb.com/talakheesjo  
 

–2020 
 

 حاالت اللسع والعّض  : الدرس الثاين  

 طرق الوقاية من إصابة احلرشات؟  اذكر: س

 بالنظافة العامة  االهتامم-1: ج

 جتنّب أماكن تكاثر وانتشار احلرشات-2

 استعامل احلواجز عىل النوافذ واألبواب مثل املناخل-3

ب عىل مهارات إسعاف اإلصابات الت-4  ي تسببها تلك احلرشات التدرُّ

 أعراض اإلصابة بلسعة النحل وعالماهتا؟ عدد: س

 حدوث أمل فوري وحاّد يف منطقة اإلصابة-1: ج

 كان اإلصابة م توّرم وانتفاخ مكان اللسع وإمحرار حول-2

 حدوث حساسية بدرجات متفاوتة لدى بعض املصابني-3

 اذكر طريقة اإلسعاف لشخص مصاب بلسع النحل؟ : س

 جتمعه والقيام بتهدئته وطمأنته انتشار النحل و صاب من مكان نقل امل-1: ج

نزع اجلزء البارز من إبرة النحل أي) الزبانة( عن سطح اجللد باستعامل امللقط مع احلرص عىل عدم  -2

 الضغط عليها لئال تدخل اإلبرة أكثر يف اجللد 

 وضع كامدات ماء بارد مكان اللسعة لتخفيف األمل والتورم-3

 ر وقم بتضميدهستعامل حملول مطهّ ن اللسع با طّهر مكا-4

نه أو ظهور مضاعفات عليه انقله إىل أقرب مركز صحي -5  مراقبة املصاب ويف حال عدم حتسُّ

 أين توجد آلة اللسع للعقرب؟: س

يف هناية الذيل وتوجد فيها غدة سامة تفرز مادة زاللية تدخل يف جمرى الدم مسببة تسماًم يف الدم   : ج

 عند اللسع 
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 العقرب؟ اذكر أعراض اإلصابة بلسعة : س

 أمل شديد وإمحرار يف موقع اللسع وتورم املنطقة املصابة-1: ج

 تعّرق شديد وإفراز اللعاب وحدوث التقيؤ والغثيان يف حال انتشار السم -2

 عضلة القلب  اضطراب  ضيق يف التنفس وقصور كلوي بسبب-3

 احتاملية حدوث صدمة عصبية عند املصاب -4

 ب؟ ص مصاب بلسعة عقرة إسعاف شخوضح طريق: س

 هتدئة املصاب وطمأنته مع عدم حتريك الطرف املصاب للحد من انتشار السم -1 : ج

 ضع رباًطا ضاغًطا أعىل مكان اإلصابة باللسعة لتأخري انتشار السم يف الدم -2

 اغسل مكان اإلصابة باملاء والصابون-3

بة بقطعة امللوث ثم جّفف مكان اإلصا اضغط باإلصبع عىل جانبي مكان اللسع إلخراج الدم-4

 شاش

 وضع كامدات من املاء البارد أو كيًسا من الثلج عىل مكان اللسع لتخفيف األمل والتورم-5

 نقل املصاب إىل أقرب مركز صحي -6

 عرف مرض الكزاز)التيتانوس(؟: س

الوفاة إذ توجد  اخلطرية التي تؤدي يف احلاالت املتقدمة من املرض إىل من األمراض البيكتريية: ج

 وروث احليوانات واألدوات احلادة الصدئة البكترييا املسببة للكزاز يف الرتبة 

 اذكر أعراض اإلصابة بعضة حيوان وعالماهتا؟: س

 حدوث خدوش وجروح مع نزف الدم-1

 وحدوث اآلالم الشديدة مكان اإلصابة تورم مكان اإلصابة وإمحراره-2

 حدوث صداع ومّحى لدى املصاب -3
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 ح كيف يتم إسعاف شخص مصاب بعضة كلب؟ وض: س

 هتدئة املصاب -1: ج

 ( دقائق وجففه 10-5غسل مكان اإلصابة باملاء والصابون مدة )-2

 امسح حول اإلصابة بمطهر أو ضع مرهم حيتوي عىل مضاد حيوي -3

 عقمة ولفها بالشاش جيًداغطِّ اجلرح بضامدة م-4

 ملناسب وخاصة التطعيم ضد الكزاز انقل املصاب إىل املستشفى ليتلقى العالج ا -5

 :  إجابة السؤال الثالث

 من أجل تقليل التورم -أ

 من أجل عدم زيادة إفراز السم يف مكان اإلصابة -ب 

 لتأخري انتشار السم يف الدم -ج

 ثها أو األمراض التي قد تنقلها لإلنسان كمرض الكزازمن أجل الوقاية من اإلصابات التي قد حتد-د

 زراعة اخلرضوات: الوحدة التاسعة 

 الزراعة املطرية والزراعة املروية للخرضوات : الدرس األول

 عرف الزراعة املطرية؟  : س

 الزراعة التي تعتمد عىل مياه األمطار فقط وُتعرف بالزراعة اجلافة أو الزراعة املطرية )البعلية(   هي: ج

 اذكر أنواع الزراعة املطرية ومتى تزرع؟: س

ة منتصف نيسان ومن أهم حماصيل اخلرضوات  تبدأ من شهر آذار حت : فيةالزراعة املطرية الصي-1: ج

 الباميا / اخليار البندورة /  : املطرية الصيفية

تبدأ منتصف شهر أيلول حتى هناية شهر ترشين الثاين ومن أهم حماصيل   : الزراعة املطرية الشتوية-2

 اخلرضوات املطرية الشتوية الفول األخرض والثوم والبصل  
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 األرض للزراعة املطرية؟جُتهز كيف : س

 مايعيق العمليات الزراعيةتنظيف سطح الرتبة من احلجارة الكبرية وبقايا النباتات وكل  -أ: ج

سم( باألدوات الزراعية اليدوية كالفأس واملجرفة أو حراثتها 30قلب الرتبة لعمق حوايل )-ب 

ويؤدي ذلك بة للرتبة مناسبة )السبب( باملحراث إذا كانت املساحة كبرية ويتم ذلك عندما تكون الرطو

ضها إىل أشعة الشمس للتخ  لص من جزء كبري من اآلفات وبذور إىل تفكيك الرتبة وهتويتها وتعرُّ

   األعشاب 

 إضافة السامد البلدي املختمر إىل سطح الرتبة -ج

 قلب الرتبة أو حراثتها مرة ثانية خللط السامد بالرتبة -د

إلزالة الكتل الرتابية الكبرية أو آيل ه ومتشيطه بوساطة مشط يدوي تنعيم سطح الرتبة وتسويت -ه

 واحلجارة

 اض بوساطة جمرفة ومشط لزراعتها باخلرضوات املطلوبة عمل أتالم أو أحو-و

 عرف الزراعة املروية؟ : س

هي زراعة املحاصيل الزراعية التي تعتمد عىل الّري وعادة ما تكون هذه الزراعة شائعة يف املناطق   : ج

 التي تتوافر فيها مياه جارية أو جوفية  

 وضح طرائق زراعة اخلرضوات املروية؟

 الزراعة يف أحواض -2الزراعة يف أتالم / -1عتان يف الزراعة املروية مها هناك طريقتان شائ: ج

 ؟واذكر أمثلة  اذكر مميزات الزراعة يف أتالم: س

البندورة  : أمثلة فاض التكاليف املادية /التحكم يف الري /سهولة إجراء العمليات الزراعية  / انخ: ج

 والباذنجان والفلفل والبطاطا و اخليار و والبصل
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 اذكر القيمة الغذائية للخرضوات؟ : س

 متد اجلسم بالفيتامينات وخاصة فيتاميني )أ/ج( -1: ج

 متد اجلسم باملعادن مثل الكالسيوم /البوتاسيوم / احلديد / املغنيسيوم-2

 اهلضمي  ازأللياف الرضورية للجهتعد مصدًرا هاًما ل-3

 تعد بعض اخلرضوات مثل البقوليات غنية بالربوتني النبايت-4

 معادلة احلموضة الزائدة يف املعدة الناجتة عن استهالك اللحوم واحللويات-5

   : إجابة السؤال السابع 

 األعشاب وذلك لتفكيك الرتبة وهتويتها وتعرضها إىل أشعة الشمس وللتخلص من اآلفات وبذور-أ

 هلواء من منطقة اجلذوروذلك لطرد ا-ب 

 خدمة نباتات اخلرضوات: الدرس الثاين 

 اذكر العمليات خلدمة النباتات للخرضوات مع التوضيح؟: س

إعادة زراعة اجلُور التي مل حيدث بخا إنبات أو زراعة شتالت بداًل من التي مل   وهو: الرتقيع-1: ج

 ون أسبوعني من الزراعة تنجح وجتري عملية الرتقيع عادًة يف غض

ترك العدد املناسب من النباتات يف املكان املزروع وإزالة النباتات الضعيفة  : اخلّف )التفريد(ُ-2

-3سم( أو عند ظهور 8عندما يصبح طول البادرة أي طول النبتة ) وجتري عملية التفريد بعد اإلنبات 

 ورقات عليها  4

نباتات باستعامل اليد أو أدوات سطحية من الرتبة بني ال هي عملية نكش الطبقة ال  : العزق )النكش(-3

مثل املنكاش والفأس واملجرفة لتحقيق أغراض عدة تؤدي إىل مساعدة النباتات املزروعة عىل النمو  

 الرضوري عدم إحلاق الرضر بالنباتات املزروعة ومن 
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وها وكثرة ما تستهلكه تعد النباتات اخلرضوات من املحاصيل املجهدة للرتبة لرسعة نم: التسميد -4

تات اخلرضوات حتتاج إىل األسمدة لتعويض ماتفقده الرتبة من من العنارص الغذائية لذا فإن تربة نبا

 صوصيتها العنارص الغذائية وللمحافظة عىل خ

 علل جيب عدم اإلكثار من األسمدة الكيميائية؟: س

 ألن هلا تأثري سلًبا عىل النبات والبيئة واإلنسان : ج

ال بد من مكافحة اآلفات الزراعية التي تضعف النباتات بكل الطرائق ومنها استعامل :  يدات املب-5

ية استعامله وخماطره عىل املبيدات وجيب أن يقوم به شخص عىل دراية كاملة بخصائص املبيد وكيف

 اإلنسان والبيئة ومع مراعاة رشوط السالمة يف كل ذلك

يف الوقت املالئم وختتلف حتياج النبات بالكمية املناسبة وإضافة املاء إىل األرض لتأمني ا: الري-6

حماصيل اخلرضوات من حيث حاجاهتا للري حسب نوع الرتبة واألحوال اجلوية ويفضل أن يكون  

 :  وهناك عدة طرق للري منها   لصباح الباكر أو قبل غروب الشمسالري يف ا

فرعية تصب يف األحواض واألتالم حيث جيري املاء يف قنوات رئيسة ثم قنوات  : الري السطحي-أ

-3مرض النبات بسبب زيادة الرطوبة األرضية  -2نمو األعشاب غري املرغوب هبا - 1 : سلبيات وهلا 

 اخلصبة للرتبة نجراف الطبقة السطحية ا

ن إيصال املياه بكميات قليلة عىل فرتات طويلة لنقاط  : الري بالتنقيط -ب  وهي تقنية التي تؤمِّ

من فتحات صغرية موزعة بانتظام عىل شبكة الري  الرتبة عند منطقة اجلذور ومساحات حمدودة من 

والنباتات غري تقليل نمو األعشاب  -2تقليل التبخر من سطح الرتبة -1: عديدة منها فوائد وهلا

 زيادة اإلنتاج كاًم ونوًعا -5ذات امليالن  إمكانية ري األرايض-3املرغوب فيها 

لتي تؤكل عن النبات سواٌء أكانت ثامًرا أم أوراًقا األجزاء اوهي فصل : جني حماصيل اخلرضوات -7

 أم أزهاًرا أم سيقاًنا بعد أن يصل إىل مرحلة النضج املناسبة 
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 ت بجميع أشكال؟ وضح كيف جتنى اخلرضوا: س

 باليد / السكني / املقص  :  الورقية أو الثمرية : ج

قلع مثل املحراث اآليل أو اليدوي / باألدوات الزراعية املالئمة لل : اخلرضوات اجلذرية والدرنية

 املنكاشالفأس / املر الشوكي / 

 اذكر عالمات نضج اخلرضوات؟ : س

 الثمرة إمحرار لوهنا /حجم مناسب /جفاف عنق : البندورة : ج

 رائحة مميزة / حجم مناسب / اكتامل نمو األوراق : البصل

 رائحة مميزة / جفاف عنق الثمرة / سهولة فصل الثمرة  : اخليار

 حجم مناسب / جفاف عنق الثمرة / سهولة فصل الثمرة  : ساكوال

 يصبح لونه أسوًدا / سهولة فصل الثمرة / جفاف عنق الثمرة : الباذنجان 

 :  إجابة السؤال الثالث

 ألهنا توفر يف كمية املياه كون ان بلدنا يعاين من شح املياه ومصادرها -أ

 لسهولة فصل الثمرة عن النبات-ب 

فات الضارة بالنباتات وحتى ال جتف وتسبب حرائق تكون  ضنة للحرشات واآلحتى ال تشكل حا-ج

 ضارة بالبيئة 

من العنارص   ة ما تستهلكهألن اخلرضوات من املحاصيل املجهدة للرتبة ولرسعة نموها وكثر-د

 الغذائية
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 أعامل الدهان : الوحدة العارشة

 

 دهان بعض املشغوالت اخلشبية واملعدنية: الدرس األول

 ؟ الدهان عرف : س

من مواد كيميائية ُتطىل هبا األسطح بحيث تكون عليها طبقة تلتصق هبا وتقيها من املؤثرات   خليط: ج

 اجلوية اخلارجية وتعطيها لوًنا مطلوًبا أو شفاًفا 

 اذكر أنواع الدهانات؟: س

تستعمل لدهان اخلشب واملعادن ودهان اجلدران وحتتاج إىل دهان أساس : الدهانات الزيتية -1: ج

 بل استعامهلاق

يمتاز هذا النوع بسهولة التنظيف واملحافظة عىل اللون ملدة طويلة وكذلك برسعة   : الدهانات املائية-2

 اجلفاف مثل )األملشن(

  دهان الورنيش /الآلكر : يستعمل هذا النوع لطالء اخلشب ومن أمثلته  : الدهان السيليولوزي-3

 الكامليكا /

 وضح فوائد الدهان؟: س

 منظًرا مجياًل ة سطح املدهونإعطاء األ-1: ج

 احلرارة / الرطوبة    : محاية األسطح من املؤثرات اخلارجية مثل-2

 تسهيل عملية تنظيف األسطح املدهونة -3

 انعكاس الضوء بشكل أفضل  -4

 تغيري ملمس وشكل السطح إىل خشن أو ناعم حسب الرغبة  -5

 إخفاء العيوب عن األسطح املشغولة-6
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 للتآكلصدأ الذي يؤدي محاية املعدن من ال-7

 عرف املذيبات؟ : س

 هي سوائل متنوعة تستعمل قبل الدهان وخيلطها مع الدهان  : ج

 اذكر فوائد املذيبات؟: س

تسهيل استعامله أثناء الدهان سواٌء بالفرشاة أم  -2ختفيف كثافة الدهان وزيادة درجة سيولته /-1: ج

 تنظيف األدوات املستعملة يف الدهان-3بفرد الرش / 

 بعض أنواع الدهانات ومذيباهتا واستعامالهتا ؟ اذكر: س

 :  ج

 اإلستعامل املذيب نوع الدهان

 األسطح اخلشبية  إسبريتو كامليكا

 األسطح اخلشبية  تنر لكر

 أسطح خشبية ومعدنية تربنتني والنفط  دهانات زيتية 

 األسطح اخلشبية  تربنتني والنفط  ورنيش

 اإلسمنتية األسطح  ماء دهانات مائية

 اذكر املواد واألدوات املستعملة يف أعامل الدهان؟: س

أداة تستعمل لفرش الدهان عىل األسطح املراد دهاهنا وهلا أشكال ومقاسات :  فرشاة الدهان  -1: ج

 خمتلفة

تستعمل لفرش الدهان بطريقة دحرجة العجلة املّشبعة بالدهان عىل  أداة: عجلة الدهان )رول(-2

 السطح املراد دهنه
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تستعمل لفرش املعجون عىل السطح املراد طمسه باملعجون وهي مصنوعة من  أدوات : يفاملشاح-3

 الصاج املّقوي وهلا مقبض خشبي أو بالستيكي 

يم األسطح املراد دهنها بدرجات  أوراق مقواة ذات قياسات خمتلفة تستعمل لتنع : ورق احلف-4

ورق حف خمصص تنعيم خمتلفة حسب خشونة ورق احلف ومنها ورق حف خمصص للخشب و

 للحديد

 اذكر األمور الواجب مراعاهتا عند دهان مشغوالت خشبية؟: س

 التأكد من أنه مل يدهن من قبل أو أنه مدهون ويراد جتديد دهانه -1: ج

 سّويد أم خشب التيه هو خشب بلوط أم خشب زان أم خشبحتديد نوع اخلشب املراد دهانه أ-2

 ية إلجراء عملية الدهانالتأكد من أن اخلشب جاف بام فيه الكفا-3

 رؤوس املسامري والرباغي وزوائد الغراء : تنظيف سطح اخلشب من أي بروزات فيه مثل-4

 تنعيم سطح املشغولة اخلشبية باستعامل ورق احلّف اخلشن ثم الناعم-5

 ُعقد اخلشب املوجودة يف املشغولة اخلشبية بحذرحرق -6

 اذكر أسامء ورق احلف؟ : س

 لربداخ / ورق الزجاجق التنعيم / أوراق اورق السنفرة / ور  : ج

 علل ُتدهن خامات التصنيع احلديدية بعد تصنيعها بالزيوت والشحوم؟: س

 لكي ال تصدأ عند ختزينها : ج

 :  إجابة السؤال الرابع

 الصمغ املوجود يف العقد ولتثبيت العقدة يف مكاهنا وعدم خروجها  إلستخراج-أ

 كي ال تصدأ-ب 

 د دهنهالتنعيم األسطح املرا -ج
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 العناية باملالبس: الوحدة احلادية عرش

 

 دالالت الرقاع املثبتة داخل املالبس : الدرس األول

 : مالحظة

الطالب والطالبات املجتهدين أرجوا قراءة الدرس من الكتاب والرتكيز عىل الصور وداللتها فهو فقط 

 ملعرفة الرمز وداللته وسوف أنتقل إىل الدرس الثاين 

 : املالبسزالة البقع عن إ: الدرس الثاين 

 عرف بقعة املالبس؟: س

فيها تشوًها نحو تغري اللون هي تلك املادة التي تلتصق عىل جزء من سطح املنسوجة وحُيدث : ج

 وتكون البقعة إما سطحية تسهل إزالتها أو غري سطحية حتتاج إىل عناية أكثر

 اذكر مصادر البقع؟: س

  -ن النبايت /ب مثل بقع الفاكهة والقهوة والشاي والده  : بقع نباتية -وتقسم إىل أ : بقع عضوية-1: ج

 مثل بقع الدم والدهن احليواين : بقع حيوانية 

 مثل الصدأ واحلرب  : ري عضويةبقع غ-2

 وضح القواعد العامة إلزالة البقع؟ : س

 حتديد نوع البقعة قبل إزالتها -1: ج

 إزالة البقعة فور حدوثها وقبل غسلها-2

لتي تتشكل عىل املالبس ألن فاعلية املواد املزيلة ومربد لتجنب الرتسبات ا يفضل استعامل ماء مغيل-3

 تكون أفضل مع املاء اليرس
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عامل املواد ضعيفة التأثري أواًل ثم األقوى مع مراعاة جتريبها عىل أجزاء القامش الداخلية  است-4

 احلواش 

 رير الصناعي ألهنا تتلفهعدم استعامل األسيتون والكحول الطبي واخلل إلزالة البقع عن احل -5

 يكون اجتاه إزالة البقع من اخلارج إىل الداخل للحد من انتشارها -6

 غالية الثمن إىل أخصائي التنظيف أي املصابغاملالبس الرقيقة و ُيفضل إرسال-7

 اذكر أنواع البقع واملواد املستعملة إلزالتها؟: س

 تها تعملة إلزالاملواد املس نوع النسيج  حالة البقعة نوع البقعة

 القطن والكتان حديثة وقديمة  الزيوت والدهون

 

 احلرير

 الصوف 

مسحوق *تغسل بامء ساخن مع  

 التنظيف أو يرش عليها بودرة أو البنزين

 *جلرسين بودرة 

*مزيج متساٍو من الرتبنتني واإلسبريتو  

 األبيض 

 الدم

 

 

 

 

 

 

 حديثة 

 

 

 قديمة

 

 

 حديثة وقديمة 

 نالقطن والكتا 

 

 

 

 

 

 (ماء بارد )ألن املاء الساخن ُيثبت البقع

 وملح طعام ومسحوق تنظيف

 

ماء بارد وملح ثم الغيل أو باستعامل 

 حملول إزالة األلوان

 

 عجينة من النشا 
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أنسجة غري قابلة  

 للغسل

 الشاي والقهوة 

 

 حديثة 

 

 قديمة

 القطن والكتان

 

 األقمشة مجيعها

 ق التنظيفتغسل باملاء الساخن ومسحو

 

 اجللرسين 

 قديمة الصدأ

 وحديثة 

ملح ليمون ثم ماء مغيل أو عصري ليمون   القطن والكتان

 مغيل أو حامض السيرتيك

 قديمة  احلرب اجلاف 

 وحديثة 

أنواع األنسجة  

مجيعها باستثناء  

احلرير الصناعي  

 والنايلون

الكحول الطبي ثم الغسل ويستعمل 

 األثري للحرير الصناعي والنايلون

ات  املنسوج حديثة  احلرب السائل

القابلة للغسل  

 مجيعها

املنسوجات غري  

 القابلة للغسل

عصري الليمون وملح الطعام ثم الغسل 

 مع مسحوق التنظيف  

 ترسل للتنظيف اجلاف 

 البان أو

 العلكة

 قديمة 

 وحديثة 

ثلج لتجميد اللبان )العلكة( وكشطه ثم   األنسجة مجيعها 

أو األثري  مكواة ساخنة ثم األسيتون 

 الصناعيللحرير 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

18                              www.fb.com/talakheesjo  
 

–2020 
 

 قديمة عرق اجلسم

 وحديثة 

األنسجة القابلة  

 للغسل

األنسجة غري  

 القابلة للغسل

إذابة حبتني من األسربين باملاء إذ يعمل  

 األسربين عىل إزالة آثار العرق 

 مل من ماء ساخن  25معلقة من اخلل و

 : إجابة السؤال الرابع: س

 الرقيقةجة احلرير ُيتلف أنس ألن الزيت الرتبنتني-أ

 ألن عملية الكي غالًبا ما تعمل عىل تثبيت البقع عىل املالبس باستثناء بقع الشمع واللبان-ب 

 ألن املاء البارد يعمل عىل إزالة بقع الدم احلديثة واملاء الساخن يثبتها-ج

 

 أشغال الصوف : الوحدة الثانية عرش

 

 املشغوالت الصوفية  : الدرس األول

 ف الصوف؟ عر: س

هو الغطاء الطبيعي ألجسام األغنام وحيوانات أخرى ويتكون من ألياف تنمو عىل جلودهاوحتمي  : ج

 أجسامها من العوامل اخلارجية وحتافظ عىل درجة حرارهتا 

 عرف األلياف؟: س

تلك لشعريات الرفيعة التي تشكل إىل خيوط وأقمشة ويمكن رؤية هذه الشعريات عند حماولة   هي: ج

 نسيج وفكه يف اإلجتاهاملعاكس لربم اخليط  سحب خيط ما من قطعة

 اذكر مصادر الصوف؟: س

 حيوان الالما -1: ج
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 غنم الضأن-2

 ماعز األنجورا -3

 عدد خصائص الصوف؟: س

 ناعة املالبس والسجادمتانة أنسجته لذا يستعمل يف ص-1: ج

 مقاومته لإلنكامش مما حيافظ عىل مجاله ورونقه-2

 سهولة تنظيفه-3

 ص الرطوبة مقدرته عىل إمتصا -4

 عازل للربودة واحلرارة-5

 كيف نحصل عىل الصوف؟: س

ذلك بوساطة مقص يدوي أو بوساطة  ويفعل: جّز أي حلق أو قص الصوف عن جسم احليوان -1: ج

 ماكينة جز كهربائية 

وهو حتديد نوع الصوف حسب الغرض املطلوب فالشعريات الطويلة تستعمل حلياكة : التصنيف-2

 السجاد ات اخلشنة تستعمل لصناعةاألقمشة الناعمة والشعري

بطرائق خمتلفة   ينظف الصوف إلزالة األوساخ والعرق واملواد الدهنية عنه وجيري ذلك: التنظيف-3

 منها استعامل املاء الدافئ ال الساخن مع صابون خال من القلويات

ها عمل وهي عملية تفريق الشعريات عن بعضها ثم ترتيبها باجتاه واحد واهلدف من : التجليس-4

 لفافة من الشعريات

ع منها  يمشط الصوف هبدف إزالة الشعريات القصرية وإبقاء الشعريات الطويلة ليصن  : التمشيط-5

 أقمشة صوفية ناعمة 

 هي عملية تشكيل الشعريات إىل خيوط وجيري ذلك يدوًيا : الغزل-6
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 وفيها يصبغ الصوف بألوان خمتلفة : الصباغة-7

 عرف احلياكة؟ : س

 منسوجة مع بعضها بوساطة اخليوط يدوًيا أو آلًيا هي عملية وصل قطع أقمشة: ج

 عدد أدوات احلياكة؟ : س

 وهي ذات أشكال وأحجام خمتلفة ومنها مايستعمل يدوًيا يف احلياكة تصنع من معدن : اإلبرة-1: ج

يف  تصنع من مواد خمتلفة مثل احلديد أو اخلشب أو البالستيك وهي أدوات تستعمل: السنارة-2

 حياكة املنسوجات الصوفية

تصنع من املعدن وهي ذات أشكال وأحجام خمتلفة وتستعمل يف قص القامش يف  : املقصات -3

 يمة أو غري مستقيمةخطوط مستق

يستعمل يف عملية النسيج اليدوي ويصنع من اخلشب أو البالستيك أو الكرتون املقوى  : النول-4

 وتوجد منه أحجام وأشكال خمتلفة

 البطاقة اإلئتامنية  : الثالثة عرش الوحدة 

 عرف اإلئتامن املرصيف؟ : س

الثقة التي يمنحها املرصف التجاري أي البنك أو مؤسسة مالية لشخص ما عندما يضع حتت   هو: ج

ترصفه مبلًغا من النقود أو يكفله فيه لفرتة حمددة يتفق عليها بينالطرفني مقابل ضامن يقدمه املقرتض 

يه املرصف أي اية املدة املحددة بسداد التزاماته لقاء عائد مايل معني حيصل علويقوم املقرتض قبل هن

 البنك أو املؤسسة املالية من املقرتض 
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 عرف بطاقة اإلئتامن؟: س

هي أداة دفع وسحب نقدي متكن حاملها من الرشاء باألجل عىل ذمة مصدرها واحلصول عىل النقد : ج

ك أو املؤسسة املالية ومتكنه من احلصول عىل خدمات خاصة من مصدرها أو غريه بضامنة البن  اقرتاًضا

 أخرى 

 د أطراف بطاقة اإلئتامن؟ عد: س

وتكون اجلهة مرصًفا جتارًيا أي بنًكا أو مؤسسة مالية وتكون بضامن   : جهة إصدار البطاقة-1: ج

 رشكات أو مؤسسات مالية عاملية

 عليامت اجلهة املُصدرة وهو شخص الذي يمتلك حق استعامهلا حسب ت : مستعمل البطاقة-2

 ومتثلها القطاعات التجارية املختلفة   : تامنيةاجلهة التي تقبل التعامل بالبطاقة اإلئ -3

 وضح أنواع البطاقات اإلئتامنية؟: س

مبلغ من حساب   هي بطاقة التي تسمح للبنك خصم:  (ATM Gardبطاقة الرصاف اآليل )-1: ج

 متت عملية الرشاء بوساطتها الشخص البنكي مبارشة لدفعه إىل التاجر  إذا 

وحيصل عليها بعد فتح حساب لدى البنك وال يستطيع العميل باستخدامها إال اذا كان له مبالغ نقدية 

 كافية يف البنك أو باإلتفاق مع البنك بحال نفذ رصيده

وهي بطاقة تصدرها بعض املؤسسات املالية أو البنوك  : ( Credit Card)   بطاقة اإلئتامن -2

 Master( وماسرت كارد ) viza cardء بالتعاون مع رشكات الدفع الدولية مثل )فيزا كارد )للعمال

card( وأمريكان اكسربيس )American Express وغريها ) 

 يستطيع حامل البطاقة استعامهلا يف إجراء عمليات السحب النقدي أو الدفع قيمة مشرتياته من

تسديد احلد األدنى منه وعادًة مايكون هلذه البطاقة سقف   املحالت التجارية التي تقبل التعامل هبا ثم

 أعىل ال يستطيع امليل جتاوزه 
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وهي بطاقة التي تصدرها بعض  : (Debit Cardبطاقات القيد اإلئتامنية أو بطاقات السحب )-3

 viza)فيزا كارد ) : املؤسسات املالية أو البنوك للعمالء بالتعاون مع رشكات الدفع الدولية مثل

card ( وماسرت كارد )Master card( وأمريكان اكسربيس )American Express وغريها ) 

ه يف املحالت التجارية التي  يستطيع حاملها من إجراء عمليات سحب نقدي أو لدفع قيمة مشرتيات

أهنا تتطلب قيام العميل بشحنها مسبًقا  تتعامل هبا ويف الرشاء عرب اإلنرتنت وختتلف عن بطاقة اإلئتامن 

 بل استعامهلا ق

 عدد إجيابيات البطاقات اإلئتامنية؟: س

 طريقة سهلة للدفع -أ:  بالنسبة للعميل-1: ج

 طريقة آمنة حلمل النقود-ب 

 توفر عملية اإلئتامن حتويل العمالتهلا قبول عاملي و-ج

 احلصول عىل نقاط /: قد يوجد التنافس بني املصارف التجارية املختلفة عروًضا ومزايا متعددة مثل -د

 اسرتجاع جزء من قيمة املشرتيات / اجلوائز واهلدايا 

 طريقة آمنة ومضمونة للدفع  -أ : بالنسبة للقطاعات التجارية-2

 إللكرتوين استعامهلا يف الرشاء ا-ب 

استيفاء رسوم إصدار البطاقة وعمولة شهرية عىل  -أ : بالنسبة للمرصف التجاري أي البنك-3

 استعامهلا

 تسحب أو يشرتي هبا يمرابحة املبالغ املالية التاستيفاء مبالغ من معدل -ب 

 استيفاء مبالغ من رسوم جتديد البطاقة  -ج

 ع أو التلف أو الرسقةاستيفاء مبالغ من رسم تبديل البطاقة عند الضيا-د
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 عدد سلبيات البطاقات اإلئتامنية؟: س

 تعرضها للفقد -1: ج

 اء ألي بضاعة عن طريق اإلئتامن تأخذ اجلهة املصدرة للبطاقة عمولة من البائع عند الرش-2

 اإلرساف يف اإلستهالك -3

 إعداد الطعام  : الوحدة الرابعة عرشة

 الطهو  : الدرس األول 

 قواعد الصحة والسالمة أثناء إعداد األطعمة؟ وضح: س

 غسل اليدين باملاء والصابون قبل الطهو -1: ج

 ارتداء مالبس خاصة بالعمل -2

 طهو نظيفةاملحافظة عىل األواين وأدوات ال-3

 جتفيف اليدين جيًدا قبل استعامل اآلالت الكهربائية-4

 الساخنجتفيف األطعمة املراد قليها قبل وضعها يف الزيت -5

 مراقبة عملية الطهو باستمرار -6

 توجيه املقبض للمقالة واألباريق إىل الداخل بعيًدا عن حافة الفرن -7

 إغالق أنبوبة الغاز بعد الطهو -8

 و مع التوضيح؟عدد طرق الطه: س

هي من أسهل طرق إعداد الطعام ويكون بوضع املواد الغذائية يف وعاء مناسب :  الطهو بالسلق-1: ج

ملاء ووضعها عىل مصدر حراري وتركها عليه بدرجة الغليان حتى تصل مرحلة النضج وغمرها با

 : مع مراعاةالبطاطا والبيض واللحوم بأنواعها  : ومنها

 ة لغمر املادة الغذائية املراد سلقها أن تكون كمية املاء كافي-أ
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 أن يصل املاء إىل درجة الغليان-ب 

 السائل أثناء الغليانإزالة املواد املتخثرة عن سطح -ج

حيافظ عىل القيمة الغذائية لألطعمة وجيعلها سهلة التقطيع واهلضم ومناسبة لألطفال وكبار :  مميزاهتا

 السن

ة حمدودة من املاء يف وعاء حمكم الغطاء يف درجة حرارة  هو طهو الطعام يف كمي  : الطهو بالتسبيك-2

الطهو القليل من زيت الذرة أو زيت الزيتون   ( درجة مئوية ويضاف عند93و85أقل من الغليان بني )

أو الزبدة وحتتاج قبل التسبيك إىل طهوها بطرق أخرى كالسلق أو القيل أو الشواء ثم تسبيكها مًعا 

 يت والبصل والثوم بوضعها يف وعاء حيتوي الز

 بأن اللحوم واخلرضوات جيدة النضج وكثيفة القوام ومتامسكة ويكون لون سطحها عند : متتاز

 صواين الدجاج أو اللحمة  : وضعها بالفرن حممًرا غري حمروق مثل

حيتاج إىل زيت اكرب من الكمية املستعملة يف القيل البسيط وإىل درجة حرارة أعىل   : الطهو بالقيل-3

 ( ْس ويستعمل القيل العميق يف طهو اخلرضوات واألسامك 180تصل إىل ) نسبًيا

 ز  ناضجة ومقرمشة ورسيعة التجهي : متتاز

هو الطهو باستعامل احلرارة اجلافة مثل فرن الغاز أو الفرن الكهربائي أو الفحم مثل   : الطهو بالشواء-4

 طرًيا واخلرضوات لينة  املقل ويمتاز بأنه أرسع طرق الطهو ويكون قوام بالنسبة للحوم 

ائية يف مصفاة  وحيتاج إىل طنجرة خاصة ويوضع املاء يف قاعها وتوضع املواد الغذ : الطهو بالبخار-5

 مرفقة للطنجرة وتوضع عىل مصدر حراري حيث يبدأ املاء بالتبخر واألطعمة بالنضوج 

 البطاطا واجلزر واملفتول ومتتاز بأهنا حتافظ عىل القيمة الغذائية لألطعمة وتصبح سهلة اهلضم منها
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 عرف الريادة؟: س

وتوفري املوارد الالزمة له وتنظيمها  هي حتديد فكرة جديدة ملرشوع معني والبدء به والرتكيز عليه: ج

 وحتمل املخاطر والعوائد املرتتبة عىل املرشوع

 عرف الريادي؟: س

لتحقيق منفعة معينة حيث أن    هو الشخص الذي يبادر إىل تأسيس رشكة أو تنفيذ مبادرة و ادارهتا: ج

 هذا املصطلح يشري بالوقت احلايل إىل القيادة واإلبتكار واإلبداع 

 عرف أداة سكامرب؟ : س

هي أداة تستخدم يف تنمية قدراتك اإلبداعية ومساعدتك عىل جتاوز أي حتديات تعرتض تنفيذ : ج

كان موجود من  شءىل تعديل ع المرشوعك حيث أهنا تقوم عىل  اعرتاض أن كل شء جديد هو أص

 قبل وذلك باستخدام قائمة من األسئلة املختلفة

 طرق توليد األفكار التي وردة سابًقا؟ اذكر: س

 *األسئلة برصف النظر عن منطقيتها : ج

 *العصف الذهني 

 *القراءة والتبحر يف العلم واملعرفة

 *حل املشكالت 

 اذكر طرق توليد أفكار جديدة؟ : س

مثل استنباط  : رة موجودة يف حقل معني ثم اسقاطها يف حقل جديدأي أخذ فك: اإلستعارة-1: ج

 وذج طريان مستوحى من بعض الطيور لإلفادة منه يف جمال صناعة الطرياناملهندسني نم

حيث أن األحالم ال حدود هلا وهي تأخذ الفرد بعيًدا يف عامل األفكار  : األحالم واخلياالت-2

 اإلبداعية 
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 ثل مارسعة هدفك؟ / ما لون طموحك؟ م : األسئلة غري املألوفة-3

)لو رغب املواطنني يف  : مثل وكذا فامذا ستكون النتيجة إسأل نفسك لو حدث كذا : لو ..... فامذا-4

 تركيب خاليا شمسية فوق بيوهتم لتوليد الكهرباء فامذا سيحدث؟

 :  إجابة السؤال الثاين

 الطريقة الفكرة اجلديدة  الفكرة األصلية  الرقم 

األواين البالستيكية أو الورقية يف  لزجاجية يف املطاعماألواين ا  1

 املطاعم 

 بدل

اعكس /  الدرج املتحرك الدرج الثابت  2

 اقلب 

حافظات املاء التي حتتوي مرشًحا  حافظات املاء 3

 للفواكه أو اخلضار 

 أضف

أزل / احذف   فأرة احلاسوب الالسلكية فأرة احلاسوب 4

 إلغ /

 :  إجابة السؤال الثالث

 الفكرة اجلديدة  الفكرة األصلية  طريقةال

احلليب مع بعض  دمج  حليب األطفال الدمج

 الفيتامينات

استخدامها لطفل آخر أو لنقل  عربة األطفال إعادة اإلستخدام

 األشياء
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 :  الفكرة والفريق: الدرس الثاين  

 

 عرف فريق العمل؟ : س

 قه بام لدهيم كم مهارات وخربات متنوعة هو جمموعة أفراد هلم هدف مشرتك يعملون مًعا عىل حتقي : ج

 مزايا العمل ضمن فريق؟  اذكر: س

 اإلفادة من مواهب األفراد املختلفة-1: ج

 زيادة اإلتصال بني أعضاء الفريق-2

 إجياد جو من التعاون لزيادة اإلنتاج -3

 تبادل املعلومات والتجارب-4

 اذكر كيفية حتديد األدوار ألعضاء فريق العمل؟: س

 ائمة تتضمن األهداف التي يسعى إىل حتقيقهاإنشاء ق: ج

 حتديد مواطن القوة لكل عضو من أعضاء الفريق -2

 توزيع األدوار واملهام عىل أعضاء الفريق -3

 

 دراسة السوق  : الدرس الثالث

 عرف مفهوم دراسة السوق؟: س

ات قبل طرح عملية مجع وحتليل و تفسري للمعلومات املتعلقة بالسوق واإلفادة من هذه املعلوم: ج

ل وتفسري املعلومات اخلاصة بالزبائن احلاليني واملحتملني الذين منتج جديد يف السوق فضاًل عن حتلي

 قد يشرتون املنتج
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 اذكر مزايا دراسة السوق؟ : س

 حتديد مدى تقبل الزبائن للمنتج اجلديد عند طرحه يف السوق-1: ج

 بيع املنتجات يف السوق إمكانيةبيان مدى -2

 متطلباهتم اجليد مع الزبائن احلاليني ملعرفة حاجاهتم و التواصل-3

 التقليل من املخاطر املحتملة بصورة كبرية-4

 

 إنشاء املرشوع: الدرس الرابع

 عرف تكاليف املرشوع اإلمجالية؟ : س

 املرصوفات والنفقات الالزمة لصنع املنتجات بصورهتا النهائية حتى تصبح جاهزة للبيع  هي: ج

 لتنفيذ املرشوع؟اذكر كيف نخطط  : س

 األدوات واملواد والوسائل واآلالت الالزمة لتصنيع املنتج-1: ج

 البرشية( التي يمكنها صنع املنتج وفًقا لقدراهتا ومهاراهتا وخرباهتا  العاملة ) املوارد-2

 املوقع اجلغرايف للمرشوع وقربه من السوق املستهدف وسهولة الوصول إليه-3

 كان املرشوع ومنتجاته ومدى توفر املواصالت كيفية وصول الزبائن إىل م-4

 كيف يتم حساب ربح ملرشوع ما؟: س

ع )تكلفة املواد واألدوات الالزمة لتصنيع املنتج وإجيار املحل ورواتب حتديد تكاليف املرشو-1: ج

 املوظفني(

 /حمددة  يةزمن مدة يف مجاليةاإل املرشوع أي)تكاليف املنتج من الواحدة الوحدة  نتاجإ تكلفة حتديد  -2

  (الزمنية املدة تلك  يف املنتجة الكلية الكمية

 .كلها للمرشوع التكاليف  جمموع جياد إ ب  وذلك مجاليةاإل املرشوع تكلفة حتديد -3
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  يكون  حيثب الربح  هامش مع الواحدة الوحدة  إنتاج يشمل بحيث الواحدة للوحدة السعر حتديد -4 

 .هدفاملست السوق يف املتداولة سعارأل  انطاقً  ضمن

  .املرشوع لتنفيذ املطلوب  املال رأس حتديد-5 

 .عليه احلصول  وطرائق املرشوع تنفيذ لبدء الالزم التداول حجم حتديد-6

  البيع سعر يف مرضوبة املبيعة املنتج كمية يساوي بحيث  املبيعات  من يرادات()اإل العائد حتديد-7 

  .للوحدة الواحدة

 مجالية اإل ملرشوعا تكلفة–بيعات امل من عائدال املرشوع ربح حتديد-8

 

 عرض املنتجات : الدرس اخلامس

 الرتويج؟ عرف: س

أحد األنشطة التسويقية التي تزود الزبائن باملعلومات اخلاصة باملنتج بغية التأثري يف سلوكهم : ج

 وحتفيزهم إىل رشاء هذا املنتج دون غريه واإلقبال عىل رشائه

 اذكر وسائل الرتويج؟ : س

والوسائل   من خالل التلفاز واإلذاعة أو الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية : اإلعالن-1: ج

 املطبوعة مثل ) الصحف واملجالت( أو الفيس بوك وتويرت واإلنستغرام

 يقصد به التواصل املبارش مع الزبائن عن طريق رجال البيع ) مندوب املبيعات(: البيع الشخيص-2

املعارض وعمل املسابقات وختفيض األسعار وتقديم اهلدايا  يتم ذلك بإقامة : تنشيط املبيعات -3

 ينات املجانية وتوزيع الع

 اذكر القيم التي جيب أن يلتزم هبا يف عمليات الرتويج؟: س

 *اإللتزام باألمانة : ج
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 الصدق*

 *العدل

 *املوضوعية يف تقديم املنتجات

 سلوكات مالية غري مسؤولة  : الوحدة الرابعة

 اق يف الديناإلغر : الدرس األول

 عرف اإلغراق يف الدين؟ : س

اإلفراط واملبالغة يف اإلقرتاض غري املدروس الذي ال يتناسب مع مستوى الدخل ما يؤدي إىل    هو: ج

 عدم القدرة عىل الوفاء باإللتزامات مدة من الزمن

 اذكر أسباب اإلغراق يف الدين؟: س

 دخل للنفقات عدم إعداد املوازنة الشخصية التي تبني مدى شمول ال-1: ج

 سوء إدارة األموال وهدرها-2

 عدم إدراك خماطر اإلقرتاض بصورة كافية-3

 اإلرساف يف رشاء األشياء-4

 غياب ثقافة اإلدخار-5

 

 جتنب اإلغراق يف الدين : الدرس الثاين 

 ملاذا أصبحت احلياة أكثر تعقيًدا؟ : س

عىل الكامليات التي تفوق تكاليفها يف   نظًرا إىل كثرة املتطلبات لألشخاص األساسية وتزايد اإلقبال: ج

لب عن الدخل الشهري مايدفعهم يف كثري من األحيان إىل اإلقرتاض لسد الفجوة بني الدخل الغا

 وتكاليف احلياة  
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 كيف نتجنب اإلغراق يف الدين؟: س

 جتنب اإلقرتاض من غري رضورة -1: ج

 اإلبتعاد عن الرشاء بالتقسيط -2

 ة الشهريةاإللتزام باملوازنة الشخصي-3

 اإلنفاق الرشيد -4

 احلفاظ عىل املمتلكات الشخصية -5

 اإلدخار-6

 اذكر أهم النصائح لتجنب اإلغراق يف الدين؟ : س

 التفكري يف األسباب التي جتعل الشخص مدينًا ملنع تكرار اإلستدانة واإلقرتاض -1: ج

 جتنب املزيد من الديون-2

 إعداد موازنة شخصية-3

 التخلص من أحد الديون -4

 جديدة البحث عن مصادر دخل -5

 عمل خطة لرتشيد اإلستهالك -6

 

 الشيكات : املامرسات املالية غري املسؤولة   : الدرس الثالث

 عرف الشيك؟ : س

هو صك مكتوب وفق رشوط حددها القانون وهو يتضمن أمًرا يطلب فيه شخص يسمى الساحب  : ج

إىل شخص النقود إىل الساحب أو من آخر يسمى املسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه مبلغ معني من 

 معني أو إىل حامله حيث جيب أن يتوفر املبلغ كاف يف احلساب البنكي 
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 اذكر البيانات التي يشتمل عليها الشيك؟: س

 *اسم الساحب )صاحب احلساب البنكي( ورقم حسابه: ج

 التسلسيل *)التاريخ / اسم املستفيد / مبلغ الشيك باألرقام والكلامت / توقيع الساحب / الرقم

 فارغة ويتوىل العميل نفسه تعبئتها  للشيك( ترتك

 اذكر املامرسات الغري مسؤولة عند التعامل مع الشيكات؟: س

 انعدام الرصيد  -1: ج

 عدم كفاية الرصيد-2

 عدم قابلية الشيك للسحب-3

 سحب الرصيد كله أو سحب جزء منه -4

 األمر بعدم دفع املبلغ-5

 ملسؤولة عند التعامل مع الشيكات؟ امرسات املالية غري ااذكر بعض النصائح لتجنب امل : س

 توافر املبلغ املطلوب وقت إصدار الشيك-1: ج

 إحالل الشيك حمل النقود-2

 عدم التالعب باملعلومات املدونة يف الشيك -3

 عدم التهاون يف حترير الشيكات-4

 جتنب حترير شيكات موقعة عىل بياض-5

 الكمبياالت : ية غري املسؤولة املامرسات املال  : الدرس الرابع 

 عرف الكمبيالة؟: س

ورقة حتوي أمًرا بالدفع من طرف إىل آخر )قد يكون بنك أو شخص( بحيث يدفع أوهلام يف  هي: ج

 تاريخ معني سابًقا حمدًدا من النقود للطرف الثاين
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 اذكر البينات اإللزامية التي حتتوي عليها الكمبيالة؟: س

 *كلمة )كمبالة(: ج

 اإلنشاء*تاريخ 

 اإلنشاء  *مكان 

 *املبلغ

 الدفع بالنقود  *أمر

 املسحوب عليه  *اسم

 *املستفيد 

 اسم الساحب وتوقيعه*

 *تاريخ اإلستحقاق 

 *مكان الوفاء 

 اذكر البيانات التي ال تشرتط يف الكمبالة؟ : س

 *اسم الكفيل وتوقيعه: ج

 *اسم الشاهد وتوقيعه

 كيف نتعامل مع الكمبياالت؟ : س

 البينات اإللزامية للكمبيالة  التحقق من صحة-1: ج

 الشفهي االتفاقتدوين كل ما اتفق عليه بنص رصيح يف الكمبيالة دون اإلعتامد عىل -2

 التحقق من ان الرصيد البنكي حيوي املبلغ املطلوب يف الكمبيالة وقت استحقاقها -3

 مطابقة قيمة املبلغ عند كتاهبا باألرقام واألحرف-4

  بياض عدم حترير الكمباالت عىل-5
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 الوكاالت : املامرسات املالية غري املسؤولة  : الدرس اخلامس

 عرف الوكالة؟: س

البيع والرشاء نيابة عنه أو  : عامل عدة مثل أعمل أو   إمتامعقد يعني بموجبه املوكل شخًصا يتوىل : ج

 بداًل عنه

 عرف الوكيل؟: س

 الشخص املفوض واملخول قانونًيا بإمتام عمل أو أعامل عدة : ج

 ل؟ف املوكّ عر: س

 فوض آخر قانونًيا إلمتام عمل أو أعامل عدة  الشخص الذي: ج

 اذكر رشوط الوكالة؟ : س

  لزميلتها هندت  قال )اذا مثل:   به املوكل اليشء يف الترصف حق والوكيل للموكل  يكون  ن أ.-1 : ج

 ا( هملك ليس ألنه بيعه هلند حيق ال هذا سامءأ زميلتنا ببيع هاتف  وكلتك وفاء

  .وجمنون  أطفالً  يكون  ان  جيوز ال )أي الترصفب جائز والوكيل املوكل  يكون  ن أ-2 

  يكون  نأ-4 .املحرمة عاملاأل يف  االخرين عن التوكل جيوز فال مرشوًعا به املوكل العمل يكون  ن أ-3

 .املرض حال يف الدواء عنه يتعاطى ن أ أي :   النيابة تدخله مما به املوكل  العميل

 أنواع الوكالة؟ أذكر: س

 محدأ )توكيل مثل:  معني بتاريخ حتدد وقد فقط معني بفعل لتوكيلا به يقصد : اخلاصة  الوكالة-1 : ج

  (السيارة بيع بعد  التوكيل ينتهي بحيث سيارته بيع لصديقة حممد

 صديقه خلدون  )وكل مثل :  املوكل عن نيابة عاملأ بعدة  الوكيل توكيل هبا يقصد : العامة الوكالة-2

 (بممتلكاته  اخلاصة والرشاء البيع  زيًدا بعمليات 
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 كيف تنتهي الوكالة؟: س

 .سنة من بأقل مدهتا حيدد ما الوكالة  نص يف ورد اذا-1 : ج

  .هب املوكل العمل إمتام عند-2 

 الوكيل وأ املوكل وفاة-3

 .الوكالة عقد املوكل إلغاء-4

 اإلرشادات اخلاصة باستخدام الوكاالت؟ اذكر: س

  .هبم املوثوق األشخاص عىل ذلك وقرص  العامة الوكالة شخص أي عطاءإ جتنب-1 : ج

  .حمددةمدة  ضمن معينة اعامل داءأ عىل الوكالة قرص-2

 .مستمرة بصورة املستجدات ومتابعة شخاصاأل توكيل عند واحلذر احليطة توخي-3

 

 الكفاالت : املامرسات املالية غري املسؤولة : السادسالدرس 

 عرف الكفالة؟: س

د بموجبه أحد األشخاص )الكفيل( بتنفيذ إلتزامات املقرتض ) املكفول(  نوع من الضامنات يتعه: ج

 للبنك يف حال مل يستطيع الوفاء هبا عند حلول موعد اإلستحقاق

 عرف الكفيل؟: س

 املقرتض يف حال عدم وفائه به الشخص الذي يتعهد بأداء التزام  : ج

 عرف املكفول؟ : س

 الشخص املقرتض: ج

 اذكر خماطر الكفالة؟: س

 قطاع مصدر الدخلان-1: ج
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 وفاة املقرتض -2

 النصب واإلحتيال -3

 اذكر ماجيب عىل الكفيل معرفته قبل توقيع عقد القرض؟ : س

 مدى قدرة املقرتض عىل اإللتزام بأداء أقساط قرضه-1: ج

 إنتهاء مدة الكفالة إال بعد دفع قيمة أقساط القرض كلهاعدم -2

 لكفيل عىل تسهيالت من البنوك تعثر املقرتض يؤثر سلًبا يف إمكانيات حصول ا-3

 الوعي بالرشوط ملنح القرض ومبلغه-4

 اذكر بعض النصائح لتجنب الشخص الوقوع يف رش الكفالة؟ : س

 .شخاصاأل حدأ لةافبك قرار اختاذ قبل ملًيا والتفكري والروية التأين-1 ج

  .البنوك  يف العاملني من ختصاصاإل ذوي استشارة-2 

 .به ثوقمو غري شخص أي كفالة عدم-3

 .القروض بتسديد لتزاماإل عىل املقرتض قدرة من التحقق-4 

 تم بحمد الله

 
 التلخيص شامل ويتضمن حل أسئلة الدروس  

 وللكتابويفضل الرجوع الختيارات أستاذ املادة 
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