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َمُة اْلُمَقدِّ

ْت َوفَق  فِّ ال�ّسابِع �سمَن �سل�سلِة ُكُتِب التَّربيِة الِمهنيَِّة التي اأُِعدَّ ُم لكْم كتاَب التَّربيِة الِمهِنيَِّة لل�سَّ ُنَقدِّ
ِة؛ انطالًقا من فل�سفِة وزارِة التَّربيِة والتَّعليِم الّراميِة اإلى تحديِث العمليَِّة  ِة والخا�سَّ نتاجاِت التَّعلُِّم العامَّ
مختلِف  في  المت�سارعِة  التَّغيُّراِت  يواكَب  لكي  ؛  الأردنيِّ بالإن�ساِن  والنُّهو�ِص  وتطويِرها،  التَّربويَِّة 
المجالِت، وليكوَن قادًرا على مواجهِة التَّحدياِت واإدارِة المعرفِة ونقلها، والنفتاِح المن�سبِط على 

الثَّقافاِت الأخرى، والتَّاأثيِر الإيجابيِّ فيها؛ لي�سبَح الأردنَّ م�سدًرا للكفاءاِت المتميِّزِة.

ويهدُف مبحُث التَّربيِة المهنيَِّة اإلى امتالِك الطالِب المعرفَة والتِّـجاهاِت والمهاراِت عن طريِق 
ُنُه من التعامِل مَع  اكت�ساب المهارات المعرفيَِّة والعمليَِّة والمفاهيِم المرتبطِة بها وتطبيقها، والتي ُتمكِّ
َلبِة نحَو مهنِة الم�ستقبِل، وذلَك بتزويدهْم بخبراٍت مهنيٍَّة وعمليٍَّة  متطلباِت الحياِة المتطورِة. وتوجيِه الطَّ

ديِد ِلـِمَهِنِهْم، بالإر�ساِد والتَّوجيِه المهنيِّ مَن المرحلِة الأ�سا�سيِة. َدٍة؛ لتمكينهْم مَن الختياِر ال�سَّ ُمتعدِّ

المفاهيِم  بناِء  على  التَّركيِز  مَع  الكتاِب،  تاأليِف  في  لبِة  الطَّ بيَن  الفرديَُّة  الفروُق  روعيِت  وقد 
عِة والأ�سئلِة الَّتي ُتثيُر  حيحِة، وتعريِف الطالِب بها، تمثََّل ذلَك في طرِح العديِد مَن الأن�سطِة المتنوَّ ال�سّ
تفكيَر الّطالِب، وَتجلُب انتباهُه، والتَّماريِن العمليَِّة الَّتي ُتك�سُبُه مهاراٍت تفيدُه في الحياِة، وت�سميِن 
لغُة  جاءْت  فقْد  التَّعليميَِّة،  العمليَِّة  محوُر  هَو  الطالُب  كاَن  ولّما   . المهنيِّ والعمِل  يادِة  الرِّ مهاراِت 

زًة اإلى الحواِر والتَّفاعِل مَع المادِة، واحتراِم العمِل اليدويِّ وتقديرِه. الكتاِب ُمحفِّ

عًة على �ستَِّة محاوَر  ُن الكتاُب من جزاأيِن، وقد ا�ستمَل على اأربَع ع�سرَة َوحدًة درا�سيًَّة موزَّ يتكوَّ
رئي�سٍة، مو�سوعاُتها تحاكي الواقَع اليوميَّ لحياِة الّطالِب.

لبِة، واأن ينفعهُم اهللُ  ن�ساأُل اهللَ تعالى اأن نكوَن قْد وفِّقنا في تقديِم ما هَو منا�سٌب ومفيٌد لأبنائنا الطَّ
َق الأهداُف المتوّخاُة من عمليَِّة التَّطويِر المق�سودِة. بِه، واأْن تحقَّ

علمًا باأَنَّ هِذِه الطبعَة تجريبيٌَّة خا�سعٌة للمراجعِة والتنقيِح، ِلذا َنرجو زمالَءَنا المعلميَن واأولياَء 
الأموِر تزويَدنا باأيَِّة مالحظاٍت ُتغِني الكتاَب، وُت�سِهُم في تح�سيِنِه.

حيِم ب�صِم اهلِل الرَّحمِن الرَّ



النَّظافُة والتَّغذيُة في مرحلِة اليافعيِن

ماذا تعرُف عن مرحلِة اليافعيَن؟
ِة ج�سدَك؟ خ�سيَُّة في �سحَّ كيَف توؤثُِّر نظافتَك ال�سَّ

تَك؟ ما اأهميَُّة الغذاِء المتوازِن في �سحَّ

الَْوْحدُة الأولى



ُم مرحلُة اليافعيَن بخ�سو�سيَّتها وحاجِة الفرِد فيها اإلى اإر�ساٍد وتوجيٍه في مجالي  َتتَّ�سِ
اليوميَِّة.  حياتِه  اأن�سطِة  ممار�سِة  مْن  وليتمكَن   ، طبيعيٍّ ب�سكٍل  لينمَو  والنظافِة؛  الغذاِء 
و�ستتعرُف في هذِه الَوحدِة مرحلَة اليافعيَن، وما تتطلَّبُه هذِه المرحلُة مْن غذاٍء متوازٍن 

ونظافٍة �سخ�سيٍَّة.

يُتوقَُّع منَك بعَد درا�صِة هذِه الوحدِة اأْن:

تتعرَف مرحلَة اليافعيَن.  
َف ج�سمَك بطريقٍة �سحيحٍة. تنظِّ  

حيَِّة ال�سائعِة في مرحلِة اليافعيَن. تتعرَف بع�َص الم�سكالِت ال�سِّ  
تعَي اأهميَة نظافِة الج�سِم في مرحلِة اليافعيَن.  

حيَِّة ال�سائعِة في مرحلِة اليافعيَن. تتعامَل مَع بع�ِص الم�سكالِت ال�سِّ  
َف بع�َص م�ستح�سراِت العنايِة بالنظافِة ال�سخ�سيِة. تتعرَّ  

َف مفهوَم الغذاِء المتوازِن. تتعرَّ  
ِة الج�سِم. تبيَن اأهميَة الغذاِء المتوازِن في �سحَّ  
تعَي الم�سكالِت الغذائيَة في مرحلِة اليافعيَن.  

تتعرَف الحتياجاِت الغذائيَة لمرحلِة اليافعيَن.  
ِة عنَد العنايِة بج�سدَك. المِة العامَّ ِة وال�سَّ حَّ تراعَي متطلَّباِت ال�سِّ  
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ُل ر�ُص الأوَّ الدَّ
 النَّظافُة في مرحلِة اليافعيَن

�سِد، وتمتاُز بالتَّغيُّراِت  مرحلُة اليافعيَن هَي مرحلٌة عمريٌة تتو�سُط مرحلتي الطفولِة والرُّ
ريعِة في جميِع جوانِب نموِّ الفرِد الج�سميَِّة والعقليَِّة والنَّْف�سيَِّة والجتماعيَِّة. ال�سَّ

خ�سيَِّة؛ لما لها  يحتاُج الفرُد في مرحلِة اليافعين اإلى خ�سو�سيٍَّة في العنايِة بنظافتِه ال�سَّ
ِة الج�سِم.   مْن اأثٍر كبيٍر على �سحَّ

اأوًل: اأهميُة النَّظافِة ال�صخ�صيَِّة
ِة، والوقايِة مَن الأمرا�ِص  حَّ خ�سيَُّة مْن اأهمِّ متطلباِت المحافظِة على ال�سِّ ُتَعدُّ النظافُة ال�سَّ
الُمْعديِة، والَمقدرِة على القياِم بالأعماِل على الوجِه الأح�سِن والأكمِل، وللنَّظافِة ال�سخ�سية 

ها: فوائُد متعددٌة اأهمُّ
ًة الجلديَة منها. الوقايُة مَن الأمرا�ِص وخا�سَّ  -  1

مويَِّة. ورِة الدَّ تن�سيُط الدَّ  -  2
ُم�ساعدُة الفرِد على الراحِة وال�سترخاِء.  -  3

تح�سيُن نظرِة الفرِد لنف�سِه، وتح�سيُن مظهِرِه.  -  4

خ�صيَِّة ثانيًا: مهاراُت النَّظافِة ال�صَّ
َة والعافيَة، والظهوِر بمظهٍر  خ�سيِة؛ لإك�ساِب الفرِد ال�سحَّ ُد مهاراُت النَّظافِة ال�سَّ تتعدَّ

لئٍق، ومْن هذِه المهاراِت: 

خ�صيَِّة يٍة عِن النظافِة ال�صَّ الن�شاُط )1-1(: ت�صميُم مطوَّ

تي''، ثمَّ علِّْقها على جدراِن غرفِة ال�سفِّ يًة بعنواِن: ''نظافتي ... �سحَّ ْم مطوَّ �سمِّ
 باإ�سراِف معلِِّمَك.
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ق�شّيٌة للمناق�شِة

تنظيُف الجلِد  -  1
تيِن على  ابوِن مرَّ َتتمُّ المحافظُة على الجلِد ونظافِتِه بال�ستحماِم بالماِء الّدافىِء وال�سّ
ُف الجلُد مَن  ُينظَّ العنايِة بالأذنيِن والِمرفقيِن والإبطيِن، حيُث  اأ�سبوعيًّا، مَع  الأقلِّ 
مقبولٍة.  غيَر  رائحًة  ت�سبَُّب  الَّتي  الزائِد  وال�سعِر  المتراكمِة  هنيَِّة  الدُّ والموادِّ  العرِق 

ويعتمُد عدُد مّراِت ال�ستحماِم على الأن�سطِة الَّتي يقوُم بها الفرُد.

اإنَّ ال�ستحماَم مبا�سرًة بعَد تناوِل الطعاِم لُه اآثاٌر مترتبٌة على الإن�ساِن، ناق�ْص ذلَك مَع 
زمالِئَك باإ�سراِف معلِِّمَك.

عِر تنظيُف ال�صَّ  -  2
م�ِص،  عُر اإلى اهتماٍم كبيٍر بنظافتِه وتم�سيطِه وتهويتِه وتعري�سِه لأ�سعِة ال�سَّ يحتاُج ال�سَّ
 .) ودهنيٌّ  ، وجافٌّ  ، )عاديُّ فمنُه  طبيعتِه،  على  بال�سعِر  العنايِة  كيفيَُّة  وتعتمُد 
ابوِن  ال�سّ مَع رغوِة  الّدافىِء  الماِء  مَن  منا�سبٍة  ا�ستعماُل كميٍَّة  ُل  يف�سَّ عِر  ال�سَّ ولغ�سِل 
عِر من العرق والأتربة والغبار. وي�ساعُد  هوِن وتنظيِف ال�سَّ اأو )ال�ّسامبو(؛ لإذابِة الدُّ
مويِة. ورِة الدَّ اأ�ِص باأطراِف الأ�سابِع ولي�َص بالأظافِر على تن�سيِط الدَّ تدليُك فروِة الرَّ

عِرتمريُن )1-1( غ�صُل ال�صَّ

النَّتاُج التَّعلُّميُّ
 يغ�سَل �سعَر راأ�سِه بطريقٍة �سحيحٍة.	•

المعلوماُت النظريُة
هوِن با�ستخداِم الموادِّ والأدواِت المنا�سبِة. عِر وغ�سلُه يعمالِن على اإزالِة الدُّ اإنَّ تنظيَف ال�سَّ
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الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الّلزمُة
ماٌء دافىٌء،�سابوٌن اأو )ال�سامبو(، ِمن�سفٌة، ِم�سٌط اأو فر�ساُة �سعٍر.

ُخُطواُت تنفيِذ التَّمريِن

وُر التَّو�صيحيُةخُطواُت العمِلالرقُم ال�صُّ
المـــِة 1 وال�سَّ ـــِة  حَّ ال�سِّ متطلَّبـــاِت  راِع 

ـــِة، مثَل: تجنُِّب ا�ستخـــداِم الماِء  العامَّ
ابوِن في  ا، ودخــوِل ال�سّ ال�ّساخـِن جدًّ
العيِن. وارتداِء حذاٍء؛ منًعا لالإنزلِق في 

ابوِن. الحّماِم؛ ب�سبِب وجوِد ال�سّ
كُل )1-1( ال�سَّ

كُل )2-1( ال�سَّ

كُل )3-1( ال�سَّ

جهــِز المــوادَّ والأدواِت الاّلزمــَة قبَل 2
عــِر كمــا في  البــدِء بعمليَّــِة غ�ســِل ال�سَّ

كِل )1-1(. ال�سَّ

ًل باملــاِء الّدافىِء كما يف 3 عــَر اأوَّ بلِِّل ال�سَّ
كِل )2-1(. ال�سَّ

ابوِن، اأو 4 افرْك �سعــرَك با�ستخــداِم ال�سّ
�ســْع كميًَّة منا�سبًة مــَن )ال�ّسامبو( على 
راحِة يدَك ثمَّ َدلِّْك فروَة الراأ�ِص باأطراِف 
الأ�سابــِع يف حــركاٍت دائريٍَّة، كما يف 

كل )3-1(.  ال�سَّ
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5

6

7

8

9

اأ�ــصِ لب�سـِع  ا�ستمـــرَّ يف فرِك فــروِة الـرَّ
كِل )4-1(.   دقائَق، كما يف ال�سَّ

فُه مــْن اأثِر  اغ�ســْل �سعــرَك بالمــاِء ونظِّ
كِل  ابوِن، اأو )ال�ّسامبو( كما في ال�سَّ ال�سّ

 .)5-1(

ــْف �سعــــرَك با�ستخــــداِم ِمن�سفــٍة  جفِّ
كــِل  ُقطنيٍَّة نظيفـٍة برفـــٍق، كما في ال�سَّ

 .)6-1(

الفر�ســـاِة  با�ستخــداِم  �سعــرَك  ــْط  م�سِّ
كِل اأو الِم�ســِط بلطــٍف، كما فــي ال�سَّ

  .)7-1(

ا�ستخدمَتهــا  الَّتــي  الأدواِت  ــِف  نظِّ
�سِة، واترْك  واأعْدها اإلى اأماكِنها المخ�سَّ

مكانَك نظيًفا. 

كُل )4-1( ال�سَّ

كُل )5-1( ال�سَّ

كُل )6-1( ال�سَّ

كُل )7-1( ال�سَّ
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3 - تنظيُف الأنِف والأذنيِن
تجُب العنايُة بتنظيِف الأنِف بالماِء اأو بمنديٍل نظيٍف ُكلَّما دعِت الحاجُة اإلى ذلَك، 
ٌر، اأّما الأُُذُن فيكوُن  وتجُنُب و�سِع الإ�سبِع اأو اأيَِّة اأداٍة في الأنِف؛ لأنَّ ذلَك �سارٌّ وُمَنفِّ

تنظيُفها بمنديِل قما�ٍص فقْط.

تمريٌن عمليٌّ
 اغ�سْل �سعرَك كما تعلَّمَت في التَّمريِن ال�ّسابِق.	•

ْر فكِّ
ابوِن اأو )ال�ّسامبو( على ال�سعِر اإذا لْم ُي�سطْف جيًِّدا؟ ما �سرُر بقاِء اآثاِر ال�سّ

4 - تنظيُف الفِم والأ�صناِن
وتي�سيِر  عاِم  الطَّ م�سِغ  في  ت�ساعُد  فهَي  الإن�ساِن،  ج�سِم  في  مهمٌة  وظائُف  لالأ�سناِن 
ه�سمِه، ولها دوٌر مهمٌّ في �سالمِة النُّطِق ومظهِر الوجِه؛ لذا يجُب تنظيُف الأ�سناِن 
�سباًحا وم�ساًء، وبعَد كلِّ وجبِة طعاٍم، ويجُب الحر�ُص على تنظيفها جيًِّدا قبَل النَّوِم، 
ًة في اليوِم؛ اإْذ ي�ساعُد الخيُط على الو�سوِل اإلى  ُل ا�ستخداُم خيِط الأ�سناِن مرَّ كما ُيف�سَّ
عاِم من  الأماكِن الَّتي تعجُز فر�ساُة الأ�سناِن عِن الو�سوِل اإليها؛ ل�سماِن اإزالِة بقايا الطَّ
نِة.  تيِن على الأقلِّ في ال�سَّ بيِن الأ�سناِن، كما يجُب مراجعُة طبيِب الأ�سناِن بانتظاٍم مرَّ

كِل )8-1(. حٌة في ال�سَّ حيحُة في تنظيِف الأ�سناِن فمو�سَّ ريقُة ال�سَّ اأّما الطَّ

معلومٌة

تنظيِف  في  القطِن  اأعواِد  ا�ستخداِم  عدُم  ينبغي 
الأُذِن، لأنَُّه قْد يدفُع المادَة ال�سمغيَة اإلى الّداخِل، 

معيَِّة. ويت�سبَُّب في دخوِل القطِن اإلى القناِة ال�سَّ
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حيحُة في تنظيِف الأ�سناِن. كُل )1-8(: الطريقُة ال�سَّ ال�سَّ
)د(: تفري�ُص الأ�سناِن الأماميَّة من الداخِل )جـ(: تفري�ُص الأ�سناِن الخلفيَِّة مَن الداخِل

5 - تنظيُف اليديِن والقدميِن
رِر؛ لأنَّهما اأ�سا�ُص  تجُب العنايُة باليديِن؛ فهما اأكثــُر الأع�ساِء في اأج�سامنا ُعر�سًة لل�سَّ
عايِة لالأماكِن الأخرى، فهما تحتاجان اإلى عنايٍة مكثَّفٍة واهتماٍم، وَغ�سٍل  التَّنظيِف والرِّ
ِقهما، ويجُب  ًة في حاِل ت�سقُّ ابوِن، وا�ستخداِم الكريماِت المنا�سبِة، وخا�سَّ بالماِء وال�سّ

كِل )9-1(. تقليُم اأظافِر اليديِن با�ستمراٍر كما في ال�سَّ

يادِة )العمُل بروِح الفريِق(مهاراُت الرِّ

قــم اأنَت وزمــالوؤَك وباإ�ســراِف معلِِّمَك، بتنظيم حملــٍة توعويٍة باأهميــِة العنايِة 
بالأ�سنــاِن عْن طريِق عمِل لوحاِت حائــط، اأو ن�سراٍت، اأو تنظيِف الأ�سناِن بالطريقة 

ال�سحيحة ب�سكٍل مبا�سر في مكاٍن منا�سٍب داخل المدر�سة. 

)ب(: تفري�ُص الأ�سناِن الأماميَّة مَن الأماِم )اأ(: تفري�ُص الأ�سناِن الخلفيَِّة )الأ�سطِح الطاحنِة(

ِá°ûbÉæª∏d á q«°†bl

ت�سدُر عِن الفرِد اأحيانًا رائحٌة كريهٌة للفِم، فما اأ�سباُبها، وما اأثُرها في ثقِة الفرِد 
ه، ناق�ْص ذلَك مَع زمالِئَك باإ�سراِف معلِمَك. بنف�سِ
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كُل )1-9(: ق�صُّ اأظافِر اليديِن. ال�سَّ

بغ�سلهمــا  بالقدميــِن  العنايــُة  تجــُب  كمــا 
بالمــاِء وال�سابــوِن، ويمكــُن و�ســُع الكريِم 
ِقهمــا، ويجــُب ق�صُّ  ي؛ لمنــِع ت�سقُّ المطــرِّ
تجنُّــِب  مــَع  �سحيحــٍة،  بطريقــٍة  الأظافــِر 
الق�ــصِّ عنــَد الزاويتيــِن، ومراعــاِة اأن تكوَن 
طريقــُة الق�ــصِّ ُم�ستقيمــًة ولي�ســت ُمنحنيًة؛ 
ي اإلى نمــوِّ الُظْفِر تحَت  لأنَّ ذلــَك قْد يــوؤدِّ

كُل )1-10( يمثُِّل طريقَة ق�صِّ اأظافِر القدميِن. اللَّحِم عنَد الأطراِف. وال�سَّ
كُل )1-10(: ق�صُّ اأظافِر القدميِن. ال�سَّ

يادِة )المبادرُة(مهاراُت الرِّ

خ�سيَِّة،  بــادْر وفريَق مجموعتَك بتنظيــِم حملٍة توعويٍَّة تحثُّ على النَّظافــِة ال�سَّ
باإعداِد ن�سراٍت ولوحاٍت داخَل المدر�سِة باإ�سراِف معلِّمَك.
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ابوِن المنا�سِب  وفي الحالِت الب�سيطِة منُه يمكُن للم�ساِب غ�سُل الوجِه بالماِء وال�سّ
هنيََّة عن �سطِح الجلِد.  َر يزيُل الموادَّ الدُّ عّدَة مّراٍت يوميًّا؛ لأنَّ الغ�ْسَل المتكرِّ

باِب:  وفيما ياأتي ن�صائُح للوقايِة مْن حبِّ ال�صَّ

ٍة، اأو محاولَة  ِه ب�سدَّ الهتماُم بنظافِة الوجِه، وعدُم العبِث بالحبوِب باأيَِّة و�سيلٍة، وتجُنب حَكِّ  -  1
اإزالِة روؤو�ِص الحبوِب باأظافرِه؛ لكي ل يترَك اآثاًرا على الوجِه اأو تحدَث م�ساعفاٌت.

تناوُل الأغذيِة ال�سحيَِّة الغنيَِّة بالألياِف كالخ�سراواِت والفواكِه، والإقالُل مَن ال�سوكولتِة   -  2
ِة. هنيَِّة والحارَّ راِت والأطعمِة الدُّ والمك�سَّ

الإكثاُر مْن �سرِب الماِء.  -  3
مويَِّة. ورِة الدَّ الإكثاُر مْن الم�شِي والريا�شِة في الهواِء الطلِق؛ لزيادِة ن�شاِط الدَّ  -  4

ثالثًا: م�صكلٌت يعانيها بع�ُص اليافعيَن )َحبُّ ال�صباِب(
باِب م�سكلًة جلديًَّة يعاني منها بع�ُص اليافعيَن، وتتمثَُّل في التهاِب الغدِد  ُيَعدُّ حبُّ ال�سَّ
هوِن،  عِر، ومن عالماتِه ظهوُر حبوٍب في المناطِق الغنيَِّة باإفراِز الدُّ هنيَِّة وب�سيالِت ال�سَّ الدُّ

كِل )11-1(. هِر، والأكتاِف، كما في ال�سَّ ًة في الوجِه، والعنِق، والظَّ وخا�سَّ

كُل )1-11(: حبُّ �سباٍب على الوجِه. ال�سَّ
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ِá°ûbÉæª∏d á q«°†bl

بيِب المخت�صِّ فو�سَف لها عالًجا  باِب، وذهبْت اإلى الطَّ تعاني هالُة مْن حبِّ ال�سَّ
خ�سيَِّة. اأعِط  معيًَّنا، ثمَّ و�سفتُه هالُة بدورها ل�سديقتها �سلوى بناًء على تجربتها ال�سَّ

راأيَك بت�سرِف هالَة و�سلوى مَع التَّبريِر، وَناق�ْص ذلَك مَع زمالِئَك.

يادِة )حلُّ الم�صكلِت(مهاراُت الرِّ

يعانــي اأدهُم من وجوِد حبوٍب متناثرٍة في وجهــِه واأعلى كتفيِه، �ساعْدُه في حلِّ 
م�سكلتــِه والعنايِة بوجهِه، والتَّخفيِف مْن هــذِه الحبوِب، وما الن�سائُح الَّتي تقدُمها 

لُه، باإ�سراِف معلِّمَك.   

خ�صيَِّة رابًعا: م�صتح�صراُت العنايِة بالنَّظافِة ال�صَّ
ا؛ لما لها مْن دوٍر في الوقايِة مَن  خ�سيَِّة عاماًل مهمًّ ُتَعدُّ عمليَُّة الهتماِم بالنَّظافِة ال�سَّ
خ�سيَِّة. ولكنَّ  الأمرا�ِص، وتباُع في الأ�سواِق اأنواٌع كثيرٌة مْن م�ستح�سراِت العنايِة ال�سَّ
ابوِن و)ال�ّسامبو(  ُل التَّركيُز على الماِء وال�سّ ا بالج�سِم؛ لذا ُيَف�سَّ كثيًرا منها قْد يكوُن �سارًّ
لهذا الغر�ِص، وعدُم ا�ستخداِم اأيِّة م�ستح�سراٍت كيميائيٍة اإل في الحالِت ال�سطراريَِّة.   

بــاِب واللتزاُم  ائــيٍّ في الأمرا�ــصِ الجلديَِّة حاَل ظهــوِر حبِّ ال�سَّ ا�ست�ســارُة اأِخ�سّ  -  5
بتعليماتِه، وتجنُب ا�ستخداِم اأيِّ م�ستح�سٍر دوَن و�سفٍة طبيٍَّة.

ُج  حِف والمجاّلِت التي ُتَروِّ عاياِت والإعالناِت في ال�سُّ تجنُُّب الن�سياِق وراَء الدِّ  -  6
ريعِة والم�سروباِت الغازيَِّة التي ترفُع من  لبع�ِص اأ�سناِف الأطعمِة والماأكولِت ال�سَّ

هوِن في الج�سِم. ِر والدُّ كَّ ن�سبِة ال�سُّ
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ر�ِس اأ�سئلُة الدَّ

و�سْح مفهوَم مرحلِة اليافعيَن.  -  1

كيَف تتعامُل مَع كلٍّ مَن الم�سكالِت الآتيِة:  -  2
- رائحُة العرِق المزعجُة. اأ 

�ُص الأ�سناِن. ب - ت�سوُّ
ُق القدميِن. - ت�سقُّ جـ 
باِب.  - حبُّ ال�سَّ د 

لوكاِت الآتيِة: علْل كالًّ مَن ال�سُّ  -  3
- عدُم العبِث بحبِّ ال�سباِب الَّذي يظهُر على الج�سِم. اأ 

ب - ق�صُّ اأظافِر القدميِن با�ستقامٍة.
عِر. اأ�ِص عنَد غ�سِل ال�سَّ - تدليُك فروِة الرَّ جـ 

- عدُم ا�ستخداِم اأداٍة لتنظيِف الأنِف. د 

ْد اأربعًة مَن الأموِر الَّتي تراعيها للمحافظِة على اأ�سنانَك �سليمًة. عدِّ  -  4
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ر�ُص الثّاين الدَّ
 التَّغذيُة في مرحلِة اليافعيَن

تِه، ويوؤدي الحر�ُص على تناوِل الغذاِء  ئي�سَة لنموِّ الإن�ساِن و�سحَّ عامَة الرَّ ُيَعدُّ الغذاُء الدَّ
حيِّ والمتوازِن اإلى بناِء ج�سٍم �سليٍم خاٍل مَن الأمرا�ِص. ال�سِّ

اأوًل: اأهميَُّة التغذيِة في مرحلِة اليافعيَن
وتكمُن  الحيويَِّة.  بوظائفِه  للقياِم  المتوازِن  حيِّ  ال�سِّ الغذاِء  اإلى  اليافِع  يحتاُج ج�سُم 
حاجُة الج�سِم للغذاِء في مقدرِة الغذاِء على تزويِد الج�سِم بالبروتيناِت والكربوهيدراِت 
واإمدادِه  ِه،  الج�سِم ونموِّ لبناِء  الالزمِة  الغذائيِة  العنا�سِر  المعدنيَِّة وغيرها من  والأمالِح 

بالطاقِة، ووقايتِه مَن الأمرا�ِص، انظِر ال�سكَل )12-1(.

كُل )1-12(: غذاٌء �سحيٌّ متوازٌن. ال�سَّ
يُّ المتوازُن حِّ ثانيًا: الغذاُء ال�صِّ

ِة الج�سِم، والغذاُء ال�سحيُّ في مرحلِة اليافعيَن، هَو الَّذي  الغذاُء المتوازُن مهمٌّ ل�سحَّ
عِة،  يحتوي على جميِع العنا�سِر الغذائيَِّة الالزمِة للج�سِم من المجموعاِت الغذائيِة المتنوِّ
وجبٍة  تخطيِط  لتي�سيِر  التَّغذيِة؛  اأخ�سائّيو  بها  ين�سُح  التي  المقررِة،  بالنِّ�سِب  التقيِد  مع 

غذائيٍَّة، انظر ال�سكل )1-13( وال�سكل )14-1(. 
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المجموعاُت
الغذائيَُّة

اللُّحوُم

الخ�صراواُت 
والفواكُه

الحليُب
وم�صتّقاتُه

البقوليّاُت
والبي�ُص

الحبوُب
والخبُز

هوُن الدُّ
يوُت والزُّ

ُح المجموعاِت الغذائيََّة. ٌط يو�سِّ كُل )1-13(: مخطَّ ال�سَّ

العنا�رصُ الغذائيَُّة

هوُنالكربوهيدراُت يوُت والدُّ الزُّ الأمالُح المعدنيَُّةالفيتاميناُتالبروتيناُت الماُء

ُح العنا�سَر الغذائيََّة. ٌط يو�سِّ كُل )1-14(: مخطَّ ال�سَّ

روريَِّة. وُيبيُِّن الجدوُل الآتي الم�سادَر الغذائيََّة الرئي�سَة لبع�ِص العنا�سِر الغذائيِة ال�سَّ
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وريَِّة لالإن�ساِن. اجلدوُل )1-1(: امل�سادُر الغذائيَُّة الرئي�سُة لبع�ِص العنا�رِس الغذائيَِّة ال�رسَّ

م�صادرُه الغذائيَُّة الأ�صا�صيَُّةالعن�صُر الغذائيُّ
رِب النقيُّ بمعدِل )6-8( اأكواٍب يوميًّا.الماُء ماُء ال�سُّ

الحبوُب، والفواكُه، والحليُب وم�ستقاُته. الكربوهيدراُت
اللُّحوُم، والبقولّياُت، والألباُن، والبي�ُص.البروتيناُت

هوُن يوُت النَّباتيَُّة.الدُّ اللُّحوُم، والزُّ
ــوُم، والأ�سمــاُك، والجزُر، فيتاميُن )اأ( ، والكبُد، واللحُّ منتجــاُت الألبــاِن، والبي�ــصُ

والخ�سراواُت الورقيَُّة الداكنُة، والبروكلي.
ِة ال�ّسم�ِص، كما يوجُد في الأ�سماِك، فيتامين )د( الم�سدُر الرئي�ُص هَو التعر�ُص لأ�سعَّ

والحليِب وم�ستّقاِتِه، و�سفاِر البي�ِص، والفطِر.
الحم�سّياُت، والجّوافُة، والخ�سراواُت الورقيَُّة، والبندورُة، والبطاطا.فيتاميُن )ج(

واجُن، والأ�سماُك، والحليُب وم�ستّقاُتُه، والبي�ُص، فيتاميُن )ب12( اللُّحوُم الحمراُء، والدَّ
ا في المنتجاِت الحيوانيِة، ول يوجد في المنتجاِت النباتيِة.  وهَو يوجُد اأي�سً

واجُن، والبي�ُص، والبقولّياُت، والخ�سراواُت الورقيَُّة.الحديُد اللُّحوُم الحمراُء، والدَّ
الماأكولُت البحريَُّة، والملُح الم�ساُف اإليِه اليود، كما يوجُد في الحليِب وم�ستقاِتِه.اليوُد

فُة.الكال�سيوُم الحليُب وم�ستّقاُتُه، وال�ّسرديُن، والخ�سراواُت الورقيَُّة، والفاكهُة المجفَّ

معلومٌة
هوِن واملوادِّ  بالدُّ غنيًة  ما تكوُن  غالًبا  فهَي  يعِة غرُي �سحيٍَّة،  ال�رسَّ الوجباِت  مَن  الكثرَي  اإنَّ 
ا الألياُف. وريَِّة وخ�سو�سً ِة ال�رسَّ ِ الغذائيَِّة املهمَّ الكربوهيدراتيَِّة، وتفتقُر اإلى كثرٍي مَن العنا�رسِ

يادِة ُم(مهاراُت الرِّ )التَّخطيُط المنظَّ

ْط  بعَد درا�ستَك لمو�سوِع الغذاِء والتَّغذيِة، ومعرفتَك بالمجموعاِت الغذائيَّة، خطِّ
ًما لوجبِة فطوٍر �سحيٍَّة ومتوازنٍة تفيدَك وتفيُد زمالءَك، باإ�سراِف معلِِّمَك. تخطيًطا منظَّ
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ُع الن�شاط )1-2(: الغذاُء المنوَّ
عاِم  بالّرجوِع اإلى الوجباِت الغذائيَِّة الثالِث اّلتي تناولتها يوَم اأم�ِص �سْع عالمَة ) √( للطَّ

ًعا اأم ل. ْر فيما اإذا كاَن غذاوؤَك يوَم اأم�ِص منوَّ الَّذي تناولَتُه، ثمَّ قرِّ

حليٌب حلويّاٌتبي�ٌصفواكُهخ�سراواٌت�سمٌكلحوٌمدجاٌجاأرزٌّخبٌزماٌء
بقولياٌتاأومنتجاُتُه

النَّ�شاُط )1-3(: التَّمييُز بيَن الأطعمِة ال�صحية والأطعمِة غيِر ال�صحية
عاِم  جوِع اإلى الوجباِت الغذائيَِّة الّثالِث الّتي تناولتها يوَم اأم�ِص �سْع عالمَة )√( للطَّ بالرُّ
عاِم غيِر ال�سحي، ثمَّ ناق�ْص زمالءَك في اأهميَِّة  ال�سحي الَّذي تناولَتُه، وعالمَة )×( للطَّ

تناوِل الطعاِم ال�سحي، باإ�سراِف معلِِّمَك.
�سمٌكع�سيٌر م�سنٌعع�سيٌر طبيعيٌّ)رقائُق البطاطا(خبٌزحليٌبم�سروٌب غازيٌّ)جبنٌة بي�ساء(بي�ٌص

ثالثًا: م�صكلُت التغذيِة في مرحلِة اليافعيَن
حيَِّة المتعلِّقِة بطبيعِة الغذاِء  �ُص اليافُع في بع�ِص الأحياِن لعدٍد من الم�سكالِت ال�سِّ يتعرَّ

الَّذي يتناولُه في هذِه المرحلِة، ومن هذِه الم�سكالِت ما ياأتي:

ْمنَُة ال�صُّ  -  1
منُة باأنَّها تراكٌم غيُر طبيعيٍّ اأو مفرٌط  ُف ال�شُّ ُتعرَّ
وُيلِحُق  الوزِن،  في  زيادٍة  اإلى  ي  يوؤدِّ هوِن  للدُّ

كَل )15-1(. ِة، انظر ال�سَّ حَّ رَر بال�سِّ ال�سَّ
منُة. كُل )1-15(: �سخ�ٌص يعاني مَن ال�سُّ ال�سَّ
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عاِم  الطَّ تناوِل  في  المبالغِة  نتيجَة  اليافعيَن  مرحلِة  في  ْمَنِة  ال�سُّ ظهوِر  ن�سبُة  وتزداُد 
ي  يوؤدِّ اليافعيَن، مما  يا�سِة لدى بع�ِص  الرِّ هوِن، وقلَِّة ممار�سِة  بالدُّ المليَء  ًة  وخا�سَّ

عوِر بالإحباِط وعدِم الثِّقِة بالنَّف�ِس. اإلى ال�شُّ

كِل الآتي: ْمَنِة يمكُن اّتباُع الإر�ساداِت المبيَّنِة في ال�سَّ وللتَّغلُِّب على م�سكلِة ال�سُّ

ْمنَِة اإر�صاداٌت للتَّغلُِّب على م�صكلِة ال�صُّ

ممار�سُة
يا�سِة الرِّ

الإكثاُر
مْن تَناوِل الأغذِية 

الغنية  بالألياِف

العتداُل 
في تناوِل 

الغذاِء

ريعِة بيِب البتعاُد عِن الوجباِت ال�سَّ مراجعُة الطَّ
المتخ�س�ِص اإذا 

لزَم الأمُر
هوِن  وتجّنُب الإكثاِر من الدُّ

والحلوياِت
منِة. ٌط يعر�ُص اإر�ساداٍت للتَّغلُِّب على م�سكلِة ال�سُّ كُل )1-16(: مخطَّ ال�سَّ

عاِم هيَِّة للطَّ فقداُن ال�صَّ  -  2
ًة طويلًة، وهَي حالٌة  مدَّ عاِم  الطَّ تناوِل  رف�ِص  اأو  الحادِّ  هيَِّة  ال�سَّ نق�ِص  مْن  هَي حالٌة 
ٍة،  غيراِت ب�سورٍة خا�سّ نف�سيٌَّة وج�سميٌَّة ُتالَحُظ بيَن اليافعات الإناِث وال�ّساّباِت ال�سَّ
عاِم اإلى نق�ٍص �سديٍد في الوزِن، وُهزاٍل ي�ساحُبُه  ي هذا الإعرا�ُص عْن تناوِل الطَّ ويوؤدِّ
ا�ستمراُر �سعوِر اليافعِة اأنها ما تزاُل بدينًة، فت�ساُب بالكثيِر مَن الم�سكالِت ال�سحيِة.

اأنيميا نق�ِص الحديِد )فقُر الدِم(   -  3
هَي حالٌة تحدُث ب�سبِب قلَِّة تناوِل الأغذيِة الغنيَِّة بالحديِد، واتِّباِع عاداٍت غذائيٍة 
مثَل:  الكافييِن  ِة  مادَّ على  تحتوي  الَّتي  للم�شروباِت  المفرط  التناوِل  ِمثَل  خاطئٍة 
ال�ّساِي، والقهوِة، والم�سروباِت الغازيَِّة، وال�ّسوكولتِة، مَع الأكِل اأْو بعَدُه مبا�سرًة؛ 

لأنَّها توؤثُِّر في امت�سا�ِص الج�سِم للحديِد.
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ن�صائُح 
واإر�صاداٌت في 
تغذيِة اليافعيَن

7
�سرُب الماِء 

قيِّ بكمياٍت النَّ

 كافيٍة.

تناوُل غذاٍء منا�سٍب يحتوي  على 1 

كمّياٍت منا�سبة 
عِة.الغذائيَِّة من  المجموعاِت  المتنوِّ

 2
غ�سُل الخ�سراواِت والفواكِه 

بالماِء جيًدا، والتاأكُد 

مْن نظافتها قبَل 
تناولها.

 6
�سِة 

لرئي
ِت ا

جبا
 الو

وُل
تنا

يُد 
تاأك

، و
الِث

الث
وِل 

 تنا
ِة هميَّ

اأ
وِر 

فط
ِة ال

وجب
ًحا.

�سبا

 5
غنيَِّة 

ذيِة ال
 الأغ

اوِل
من تن

قليُل 
الت

هوِن 
ُّ والد

َّرّياِت  ل�سُّك
با

ريعِة 
ِت ال�سَّ

كالوجبا

حلوّياِت.
وال

4 ممار�سُة الرِّيا�سِة  البدنيَِّة

النَّ�شاُط )1-4(: اأغذيٌة غنيٌَّة بالحديِد
ن�سراٍت �سحيٍَّة،  قّيٍم، مجلٍَّة علميٍَّة،  لديَك )كتاٍب  المتاحِة  المعرفِة  ابحْث في م�سادِر 
اأماَم  اإليِه  لَت  تو�سَّ ما  اعر�ْص  ثّم  الحديِد،  بعن�سِر  غنيٍَّة  لأغذيٍة  �سوٍر  عْن   )... انترنت 
الغنيُّ  »غذائي  عنواُنها:  لوحٍة  على  وَر  ال�سُّ هذِه  األ�سْق  ثمَّ  معلِّمَك،  باإ�سراِف  زمالئَك 

. فِّ بالحديِد«، وعلِّقها في غرفِة ال�سَّ

3

عدُم تناوِل الأطعمِة المك�سوفِة 

التي ُت�سترى مَن الباعِة 

ِّليَن. المتجو

يادِة )حلُّ الم�صكلِت( مهاراُت الرِّ

�سعــرْت فتاٌة في الثالثَة ع�سَر من عمرها بزيــادِة وزِنها، فاأ�سبحْت تبتعُد عن تناوِل 
ًة الأطعمَة الغنيََّة بعن�سِر الحديِد، فبداأت تعاني دواًرا و�سداًعا. الّطعاِم، وخا�سَّ

لَت اإليِه باإ�سراِف معلِّمَك. ُمها لها للتغلِب على م�سكلِتَها، اعِر�ْص ما تو�سَّ ما النَّ�سائُح الَّتي تقدِّ

رابًعا: ن�صائُح واإر�صاداٌت في تغذيِة اليافعيَن
يمكُن تح�سيُن تغذيِة اليافعيَن باتِّباِع عدة ن�سائَح واإر�ساداٍت، ح�سب ال�سكل الآتي:

كُل )1-17(: ن�سائُح واإر�ساداٌت في تغذيِة اليافعيَن. ال�سَّ
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t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG
اأ�سئلُة الدر�ِس

ِح المق�سوَد بكلٍّ مما ياأتي: و�سِّ  -  1
عاِم. هيَِّة للطَّ ْمَنُة، فقداُن ال�سَّ الغذاُء املتوازُن، ال�سُّ

َبيِّْن ثالثَة م�سادَر غذائية رئي�سٍة لكلٍّ مَن العنا�سِر الغذائيَِّة الآتيِة:  -  2
- الكربوهيدراُت. اأ 

ب - الحديُد.
- فيتاميُن )ج(. جـ 

البروتيناُت.  - د 

ُمها لُه لعالِج هذِه  ْمَنِة. اقترْح خم�َص ن�سائَح تقدِّ يعاني اأحُد اأ�سدقائَك مَن ال�سُّ  –  3
الم�سكلِة.

ما راأيَك في كلٍّ مَن الممار�ساِت الآتيِة، مع التبريِر؟  -  4

- تتناوُل �سعاُد يوميًّا كوبيِن مَن الماِء فقْط. اأ 
ب - يجل�ُص زياٌد اأماَم التلفاِز ل�ساعاٍت طويلٍة، يتناوُل خاللها �سطائَر )الهمبرغِر( 

مَع الم�سروباِت الغازيَِّة.
- يتناوُل معاٌذ كوَب حليٍب �سباَح كلِّ يوٍم. جـ 

واجَن والأ�سماَك؛ لأنَّها ل تحبُّها. - ت�ستثني هدى من غذائها اللُّحوَم والدَّ د 
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t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG

�سْع اإ�سارَة )√( يف املكاِن املنا�سِب مَن اجلدوِل.
ميكنني بعَد درا�سِة هذِه الَوحدِة اأْن:

ُر الأداِءالرقُم موؤ�صِّ
ب�صكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيٍِّد جدًّ

ُح المق�سوَد بمرحلِة اليافعيَن.1 اأُو�سِّ

ُر اأَهميََّة نظافِة الج�سِم في مرحلِة اليافعيَن. 2 اأُقدِّ

ُف ج�سمي بطريقٍة �سحيحٍة.3 اأُنظِّ

يََّة ال�ّسائعَة يف مرحلِة اليافعنَي.4 حِّ ُح بع�َص امل�سكالِت ال�سِّ اأو�سِّ

ُد بع�َص م�ستح�رساِت العنايِة بالنَّظافِة ال�ّسخ�سيَِّة وبدائَلها.5 اأَُعدِّ

ُف املق�سوَد بالغذاِء املتوازِن.6 اأُعرِّ

ُر اأهميََّة الغذاِء املتوازِن.7 اأُقدِّ

ِة جل�سمي.8 اأحِر�ُص دائًما على تناوِل الحتياجاِت الغذاِئيَِّة املهمَّ

اأُعّدُد بع�َص امل�سكالِت الغذائيَِّة يف مرحلِة اليافعنَي.9

ْمَنِة.10 ُح كيفيََّة عالِج ال�سُّ اأُو�سِّ

اأُقدُم ن�سائَح واإر�ساداٍت لتح�سنِي التغذيِة يف مرحلِة اليافعنَي.11

12
المِة العامِة عنَد العنايِة بنظافِة  ِة وال�سَّ حَّ اأُراعي متطلباِت ال�سِّ

ج�سمي.



التَّ�صميُم الّداخليُّ

الَوحدُة الثّانيُة

؟ ما اأهميَُّة التَّ�صميِم الّداخليِّ
ما العالقُة بيَن التَّ�صميِم الّداخليِّ وتجميِل المنزِل؟



رِت المنازُل وكلُّ ما يرتبُط بها مْن اأثاٍث وموجوداٍت، واأ�صبحْت عمليَُّة اإظهاِر  تطوَّ
البعِد الجماليِّ للمنزِل مَن الّداخِل علًما لُه متخ�ص�صيَن، في فنِّ التَّ�صميِم الّداخليِّ اأو ما 
ي�صّمى بالّديكوِر، القادريَن على التَّ�صميِم، واإ�صفاِء اأبعاٍد جماليٍَّة ووظيفيٍَّة على المنزِل، 

با�صتخداِم الألواِن، والإ�صاءِة، وعمليِة التنظيِم والتن�صيِق لمحتوياِت المنزِل. 
الِت  ، وعنا�صرُه، ومبادئُه، والمكمِّ و�صتتعرُف في هذِه الَوحدِة فنَّ الت�صميِم الداخليِّ

الجماليََّة، واإعادَة ا�صتخداِم خاماِت البيئِة في تجميِل المنزِل.

يُتوقَُّع منَك بعَد درا�صِة هذِه الَوحدِة اأْن:

. َف مفهوَم الت�صميِم الّداخليِّ تتعرَّ  
. َف عنا�صَر التَّ�صميِم الّداخليِّ تتعرَّ  
. َف مبادىَء التَّ�صميِم الّداخليِّ تتعرَّ  

الِت الجماليََّة. َف المكمِّ تتعرَّ  
تعيَد ا�صتخداَم خاماِت البيئِة في تجميِل المنزِل.  

حيحَة. َذ طرائَق تجميِل المنزِل ال�صَّ تنفِّ  
َر اأهميََّة تجميِل المنزِل في راحِة الأ�صرِة. تقدِّ  
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ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ
التَّ�صميُم الّداخليُّ في المنزِل

ُم  ُيَعدُّ التَّ�صميُم الّداخليُّ مَن العلوِم التي يدخُل الفنُّ والإبداُع الجماليُّ فيها، فالم�صمِّ
المخت�سُّ ُيبدُع في اإبراِز مالمِح جماِل البيئِة المحيطِة بالّنا�ِس.

: مفهوُم التَّ�صميِم الّداخليِّ اأولاً
الرتياَح،  تبعُث  متنا�صقٍة  بطريقٍة  المنزِل  محتوياِت  لترتيِب  الفراِغ  معالجِة  فنُّ  هَو 

وتبرُز النواحَي الجماليََّة والوظيفيََّة لالأثاِث.

ثانياًا: عنا�صُر الت�صميِم الداخليِّ
الَّتي  الّداخليِّ  التَّ�صميِم  ًل عنا�صَر  اأوَّ َف  نتعرَّ اأْن  ُبدَّ  ناجٍح ل  ت�صميٍم داخليٍّ  ولعمِل 

كُل )1-2(.  حها ال�صَّ يو�صِّ

. كُل )2-1(: مخطٌط يمثُِّل عنا�صَر التَّ�صميِم الّداخليِّ ال�صَّ

اللَّوُن الخطُّ

الفراغُ

كُل الملم�ُسال�صَّ

عنا�صُر التَّ�صميِم 

اخليِّ الدَّ
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الفراُغ  -  1
وُل والعر�ُس والرتفاُع، ويمكُن ترتيُب  ِم ثالثيَِّة الأبعاِد: الطُّ هو منطقُة عمِل الم�صمِّ

الفراغاِت على النحِو الآتي:
اأ    - الفراغاُت الكبيرُة: يمكُن ا�صتخداُم حاجٍز يعمُل على تق�صيِم الغرفِة ب�صريًّا اإلى 

منطقتيِن تو�صُع في كلٍّ منهما قطٌع متجان�صٌة مَن الأثاِث.
غيِر يبدو اأكبَر، اجعِل الفراَغ في المكاِن  غيرُة: لجعِل الفراِغ ال�صَّ ب - الفراغاُت ال�صَّ

ريًّا. مفتوًحا قدَر الإمكاِن، ويمكُن اإ�صافُة مرايا؛ فهذا ُيَكبُِّر الغرفَة ب�صَ
2 - الخطُّ

ُد الأ�سياَء، فت�سُف اأ�سكاَل الأج�ساِم التي نعرفها. والخطوُط  الخطوُط هَي الَّتي تحدِّ
وِل، بينما الخطوُط الأفقيَُّة تجعُل الغرَف تبدو اأكثَر  العموديُة ُت�ستخَدُم للإيحاِء بالطُّ
ا مْن واقِعها، في حيِن تعطي الخطوُط المنحنيُة والمائلُة تاأثيراٍت جّذابًة لأيِّ  َعْر�سً

ت�صميٍم.

النَّ�شاُط )2-1(: تمييُز اأنواِع الُخطوِط
الخطوِط  اأنواِع  اأيُّ  المجموعِة:  في  زملئَك  مَع  ناق�ْش  ثمَّ  الآتييِن،  كليِن  ال�سَّ ِل  تاأمَّ

ترى؟ باإ�سراِف معلمَك.

)ب() اأ (
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كُل 3 - ال�شَّ
اأُخرى  األواٍن  مَع  الفاتحِة  الألواِن  فاقتراُن  لبِة؛  ال�سُّ الأج�ساِم  هيكَل  كُل  ال�سَّ ي�سُف 
ًة للوزِن الّظاهِر للأج�ساِم، بينما اقترانها مَع الألواِن الّداكنِة ُي�سيُف  فاتحٍة يعطي خفَّ

وزًنا ظاهًرا لالأج�صاِم.

4 - الملم�ُس
وهَو ن�صيُج الأج�صاِم الَّذي يعطي مظهَر �صطِح الج�صِم، ويوؤَثُِّر ملم�ُس الأج�صاِم على 

النَّحِو الآتي:
تماًما في  نفتقدُه  بالّراحِة  �سعوًرا  ُيعطي  الّناعِم  بالقما�ِش  المفرو�ساِت  تغطيُة  اأ   - 

حاِل ا�صتخدمنا الخاماِت الخ�صنَة.
ب - الُمخمُل الّناعُم والأقم�سُة المطرزُة الثقيلُة تعطي �سعوًرا بالترِف والرفاهيِة.

جاُج والمعادُن يعطياِن �سعوًرا بالبرودِة. جـ- الزُّ
د - و�صُع ن�صيٍج حريريٍّ على مقعٍد كبيٍر يجعلُه يبدو اأ�صغَر حجًما منُه في حاِل 

و�صِع ن�صيٍج خ�صٍن عليِه.

النَّ�شاُط )2-2(: وزُن الغرِف الّظاهُر
كليِن الآتييِن، ثمَّ ناق�ْش مَع زملئَك: اأيُّ الغرِف تبدو اأخفَّ وزًنا؟ باإ�سراِف  تاأمِل ال�سَّ

معلمَك.

)ب() اأ (
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5 - اللوُن
هَو العن�صُر الأكثُر اأهميًَّة مْن بيِن عنا�صِر التَّ�صميِم في تزييِن المنزِل، واختياُر الألواِن 
المنا�صبِة وتنا�صُقها لُه اأثٌر كبيٌر في تجميِل المنزِل، فيمكُن تكبيُر غرفٍة ب�صريًّا بطلِي 
كَل )2-2(.  (، انظِر ال�سَّ جدرانها بلوٍن بارٍد )الأزرِق، اأو الأخ�سِر، اأوالبنف�سجيِّ
كِل )2-3( تبدو اأقلَّ ارتفاًعا  قوُف العاليُة المطليَُّة باألواٍن غامقٍة كما في ال�صَّ وال�صُّ

كِل  )4-2(. مْن مثيالتها المطليَِّة باألواٍن فاتحٍة، كما في ال�صَّ

النَّ�شاُط )2-3(: ملم�ُس التَّ�شاميِم
كليِن الآتييِن. اأيُّ اأن�سجِة هذيِن الّت�سميميِن يعجبَك اأكثَر؟ ولماذا؟  اأمعِن النَّظَر في ال�سَّ

ناق�ْش ذلَك مَع زملئَك باإ�سراِف معلِّمَك.

كُل )2-4(: �سقٌف مطليٌّ بلوٍن فاتٍح. كُل )2-3(: �سقٌف مطليٌّ بلوٍن غامٍق. ال�سَّ كُل )2-2(: جدراٌن مطليٌَّة بلوٍن بارٍد. ال�صَّ ال�صَّ

)ب() اأ (



32

ر�ِس اأ�سئلُة الدَّ

؟  1 - ما المق�صوُد بالتَّ�صميِم الّداخليِّ

ْل بيَن العباراِت في العموِد ) اأ (، الَّتي تمثُِّل موا�صفاٍت للمنازِل وما ينا�صبها  2 - �صِ
مَن العموِد )ب(، الَّتي تمثُِّل �سعوَر مْن يعي�ُش في المنزِل.

العمود )ب(العمود )اأ(

ا�صتخداُم اأثاٍث من خاماِت 
جاِج والمعدِن. الزُّ

يعطي تاأثيراٍت جّذابًة لأيِّ 
ت�صميٍم.

ا�ستخداُم خطوٍط اأفقيٍَّة في 
غرفِة المعي�صِة.

يعطي خفًة للوزِن الظاهِر 
لالأج�صاِم.

اقتراُن الألواِن الفاتحِة مَع 
األواٍن اأخرى فاتحٍة.

يعطي �سعوًرا بالبرودِة.

ا�ستخداُم الخطوِط 
المنحنيِة والمائلِة.

فاهيَِّة. ِف والرَّ يعطي �سعوًرا بالترَّ

ا مْن واِقعها. يجعُلها تبدو اأكثَر َعْر�صً

3 - اقترْح اإجراًء عمليًّا يقلُِّل مْن اأثِر كلٍّ مَن الم�صكالِت الآتيِة:
اأ    - غرفٌة قليلُة الرتفاِع.

ب - مقعٌد )كنبٌة( �صغيرُة الحجِم.
جـ - الفراغاُت الكبيرُة.

4 - م�صاحُة غرفِة اأحمَد الفعليُة هَي نف�ُس م�صاحِة غرفِة فار�ٍس اإّل اأنَّ غرفَة اأحمَد 
تبدو اأكثَر اتِّ�ساًعا. اأعِط �سببيِن محتمليِن لذلَك؟
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ر�ُس الثّاين الدَّ

اخليِّ مبادئُ التَّ�صميِم الدَّ

عليها  يرتكُز  التي  الت�صميِم،  مبادى  اإلى  ي�صتنَد  اأْن  يجُب  فنيٍّ  عمٍل  اأيِّ  ت�صميَم  اإنَّ 
وِق والح�شِّ والجماِل، وعمِل ت�سميماٍت رائعٍة. ومن مبادى التَّ�سميِم  لرفِع م�ستوى الذَّ

الّداخليِّ ما ياأتي:
: التوازُن اأولاً

ياأتي مْن توزيِع الخطوِط والألواِن والأ�سكاِل بطريقٍة  الَّذي  هَو الإح�سا�ُش بالتِّزاِن 
تبعُث الرتياَح. وثمَة ثلثُة اأ�سكاٍل للتَّوازِن:

1 - التَّوازُن المتماثُل
اأ�سياَء  و�سِع  طريِق  عن  ُق  يتحقَّ
متطابقٍة على جانبي نقطٍة مركزيٍَّة؛ 
لتبدَو الم�صاحُة مق�صومًة لق�صميِن 
ا وهميًّا يمرُّ  متماثليِن، وكاأنَّ خطًّ
انظْر  النطباَع.  هذا  ليعطَي  فيها 

كَل )5-2(. ال�صَّ
2 - التَّوازُن غيُر المتماثِل

ــُق التَّــوازُن غيــُر المتماِثل عن  يتحقَّ
طريِق و�سِع اأ�سيــاَء مختلفٍة لها وزٌن 
ب�ســريٌّ مت�ســاٍو على جانبــي نقطٍة 
مركزيَّــٍة، حيُث تو�سُع قطعــُة اأثاٍث 
كبيــرٌة قريبــًة مــن نقطــٍة مركزيَّــٍة، 
ُة قطعٍ بعيدًة عِن المركِز  وتو�ســُع ِعدَّ

كَل )6-2(.  لتتَّزَن معها، ويتَّ�صُم هذا النَّوُع مَن الّتوازِن بالحيويَِّة، والنَّظرِة الفنيَِّة. انِظر ال�صَّ

كُل )2-5(: التوازُن المتماثُل. ال�صَّ

كُل )2-6(: التوازُن غيُر المتماثِل. ال�صَّ

ِء

ِء
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3 - التَّوازُن الم�شعُّ 
هَو الأقلُّ ا�صتعماًل، ُيعتمُد التَّوازُن 
القطِع حوَل  الم�صعُّ على ترتيِب 
الكرا�صي  كو�صِع  واحدٍة،  نقطٍة 
الم�صتديرِة،  عاِم  الطَّ مائدِة  حوَل 
الجتماعاِت،   طاوَلِة  حوَل  اأْو 

كَل )7-2(. .انظِر ال�صَّ كُل )2-7(: التَّوازُن الم�صعُّ ال�صَّ

النَّ�شاُط )2-4(: تمييُز اأنواِع التَّوازِن في �شوٍر متنوعٍة
عٍة ثمَّ تعاوْن مَع اأفراِد مجموعتَك على تمييِز نوِع التَّوازِن  اأح�سْر �سوًرا لغرٍف متنوِّ

ها على زملِئَك، باإ�سراِف معلِِّمَك. في كلٍّ منها، ثمَّ اعر�سْ

ثانياًا: التَّركيُز
يجُب اأْن يحتوَي كلُّ ت�صميٍم نقطَة اهتماٍم تجذُب العيَن اإليها قبَل غيرها مَن القطِع، 
لكْن دوَن اأْن ت�صيطَر على التَّ�صميِم العامِّ للمكاِن، ودونها يكوُن الت�صميُم ممالًّ ورتيًبا. وقْد 

تكوُن هذِه النُّقطُة مدفاأَة حطٍب، اأو قطعة اأثاث اأو لوحًة فنيًَّة على حائٍط معيٍَّن في غرفٍة. 
ثالثاًا: التَّناغُم

الخطوِط  مَن  مجموعٍة  على  وي�سٍر  ب�سهولٍة  لتمرَّ  العيُن  تتَّبُعها  الَّتي  الحركُة  هَو 
والأ�سكاِل والألواِن. وي�سفي على الت�سميِم حركًة محبَّبًة بتتابٍع منتظٍم م�سابٍه للإيقاِع 

مِع. ُق عْن طريِق النَّظِر ل ال�صَّ ، ولكنَُّه يتحقَّ المو�صيقيِّ
رابعاًا: التَّنا�صُب

بتنا�سِب  الأثاِث  �سراِء  عنَد  الهتماُم  فيجُب   ، الكلِّ مع  الغرفِة  مَن  جزٍء  مقارنُة  هَو 
كِل: )2-8( ل يتنا�صُب مَع  حجمِه و�سكلِه مَع حجِم الغرفِة و�سكِلها، فالمقعُد في ال�سَّ
ا؛ فهَو  كِل: )2-9( ل يتنا�سُب اأي�سً ا. والمقعُد في ال�صَّ بقّيِة اأجزاِء الغرفِة؛ فهَو كبيٌر جدًّ

كِل )2-10( هو المقعُد المنا�صُب. ا. بينما المقعُد في ال�صَّ �صغيٌر جدًّ
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كُل )8-2(. كُل )2-10(.ال�صَّ ال�صَّ كُل )9-2(. ال�صَّ

معلومٌة

عوُر ب�سيِقِه، وكلَّما كانْت قطُع الأثاِث  ُكّلما كاَن المكاُن مزدحًما بقطِع الأثاِث زاَد ال�سُّ
دها كثافُة  دَة الأغرا�ِش وقليلَة التَّفا�سيِل كاَن الأمُر اأف�سَل، َفَرْوَعُة المكاِن ل تحدِّ متعدِّ
ارتياًحا،  النَّف�ِس  في  تبعُث  الَّتي  المقتنياِت  لنوعيَِّة  قيُق  الدَّ الختياُر  بل  الّديكوراِت، 

وت�صعُّ جماًل في اأرجاِء المنزِل.

النَّ�شاُط )2-5(: ترتيُب اإحدى غرِف منزِلَك

رتِّْب غرفَة النوِم في منزِلِك، مراعًيا مبادَئ الت�سميِم الداخليِّ التي تعلَّْمَتها.

البتكاُر والإبداُعمهارات الريادة

بعَد درا�سِتــَك عنا�سَر التَّ�سميِم ومبادئُه، ابتكْر اأفكاًرا لترتيب الأثاث وت�سميمِه 
َم غرفَة جلو�ٍش من خاماِت البيئِة المتوافرِة لديَك )كرتوٍن، خ�سٍب، علٍب  كاأن ُت�سمِّ
بل�ستيــٍك وغيِرهــا(، مراعًيا الخطــوَط والألواَن وغيرها في ت�سميمــَك ثمَّ اعر�ْش 

م�سروعَك في معر�ِش المدر�سِة باإ�سراِف معلِمَك.
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اإعادُة ا�شتخداِم خاماِت البيئِة في تجميِل المنزِلالتمريُن  )1-2(

النَّتاُج التَّعلُّميُّ 
يعيَد ا�صتخداَم خاماِت البيئِة في تجميِل المنزِل.  •

النّ�شاُط )2-6(: اإعادُة ترتيِب الأثاِث في غرفِة المعي�شِة

باتباِع  منزلَك  في  المعي�سِة  لغرفِة  مريٍح  ت�سميٍم  لعمِل  الأثاِث  ترتيِب  باإعادِة  بادْر 
الخطواِت الآتيِة:

1  - تخلَّ�ْس مْن كلِّ قطِع الأثاِث الزائدِة الَّتي ت�صغُل َحيًِّزا ول ُت�ْصتعَمُل.
2  - تجنَّْب و�صَع قطِع الأثاِث في الممراِت والمداخِل؛ لل�صماِح بحريَِّة الحركِة.

3  - �صْع اأكبَر قطعِة اأثاٍث على اأكبِر حائٍط في الغرفِة.
ْد النقطَة المركزيََّة في غرفِة المعي�صِة، يمكن اأن تكوَن التلفاَز، اأو لوحًة فنيًَّة، اأو غيرها. 4  - حدِّ

ُق التَّوازَن، مَع مراعاِة تقريِب المقاعِد؛  5  - �صعِ المقاعَد حوَل اأكبِر مقعٍد ب�صكٍل يحقِّ
يِّبُة. لأنَّ اأهمَّ ما ُيميُِّز هذِه الغرفَة العالقاُت الأ�صريَُّة الطَّ

6  - اختْر طاولَة الو�صِط بحجٍم يتنا�صُب مَع حجِم المقاعِد، بحيُث تكوُن في متناوِل 
َي كلَّ الم�ساحِة بيَن المقاعِد. اأيِّ �سخ�ٍش يجل�ُش في الغرفِة، مَع مراعاِة اأْن ل تغطِّ

غيرَة بيَن المقاعِد، مراعًيا تنا�صبها مَع حجِم المقاعِد. ِع الّطاولِت ال�صَّ 7  - وزِّ
ــلِت الجماليَّــَة، مثَل: التُّحِف، والمرايــا، والّزهريّاِت، والأزهاِر،  ِع المكمِّ 8  - وزِّ
واللوحــاِت الفنيــِة دون ازدحامٍ، مراعًيا عدَم �سغــِل اأركاِن الغرفِة كلِّها؛ لإعطاِء 

الجال�ِش �سْيًئا مَن الّراحِة الب�سريَِّة.
9  - �ســِع التِّلفــاَز في اأحــِد جوانِب الغرفِة بعيــًدا عن م�سدِر اإ�ســاءٍة �ساطعٍة، بحيُث 

ي�ساهدُه الجميُع، ويمكُن تعليُق ال�ّسا�سِة للح�سوِل على مزيٍد مَن الم�ساحِة.
فوِف اإلى الغرفِة، بحيُث تحتوي على بع�ِش الكتِب، كما يمكُن  10- اأ�سْف بع�َش الرُّ

و�سُع بع�ِش التُّحِف عليها.



37

المعلوماُت النَّظريَُّة  
يمكُن اإعادُة ا�ستخداِم العديِد من خاماِت البيئِة لتجميِل المنزِل، وهذا ي�سفي لم�سًة 

اإبداعيًة وجماليًَّة عليِه. 
الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الالزمُة

، وعلبٌة فارغٌة، وا�سفنجُة تن�سيٍق،  ، واألواٌن منا�سبٌة، ور�شٌّ ذهبيٌّ عبواُت ماٍء فارغٌة، ومق�شٌّ
و�سمعٌة، واأ�سبُع �سيليكوٍن، واأعواُد �سواٍء، وثماٌر مَن الأ�سجاِر الحرجيِة المخروطيِة مثَل: 

رِو، وغيِرها، وورُق �سحٍف، و�سلُك اإ�ساءٍة، وقفازاٌت، وماٌء، و�سابوٌن. نوبِر، وال�سَّ ال�سَّ
العك�ش  اأو  الألواِن  ا�ستخداِم  دوَن  فقْط  �شِّ  الرَّ با�ستعماِل  التمريِن  تنفيُذ  يمكُن  مالحظٌة: 

ح�صَب رغبِة الّطالِب.
ُخُطواُت تنفيِذ التَّمريِن

قُم وُر التَّو�صيحيَُّةخُطواُت العمِلالرَّ ال�صُّ

ِة 1 المِة العامَّ ِة وال�صَّ حَّ راِع متطلباِت ال�صِّ
عنَد ا�صتعمال المق�س.

كُل )11-2( ال�صَّ

كُل )12-2( ال�صَّ

2

3

ــِز المــوادِّ والأدواِت اللزمَة قبَل  جهِّ
البــدِء بالعمِل، كما فــي ال�سكل )2-

.)11

ُق�شَّ عبــواِت المــاِء من جهــِة الغطاِء 
عٍة لأزهاٍر وفَق رغبتك،  باأ�ســكاٍل متنوَّ

كما في ال�صكِل )12-2(.



38

اثنِ اأطراَف الأزهاِر للخارِج، كما في 4
كِل )13-2(. ال�صَّ

كُل )13-2( ال�صَّ

ِن الأزهــاَر بالألواِن الَّتــي ترغُبها، 5 َلــوِّ
كِل )14-2(. كما في ال�صَّ

كُل )14-2( ال�صَّ

على 6 المق�شَّ  ِن  و�سخِّ معَة  ال�سَّ اأ�سعِل 
لثقِب و�سِط غطاِء  ا�ستعملُه  ثمَّ  �سعلِتها 
مراعيًا  معلِمَك،  باإ�سراِف  العبوِة، 
العامِة،  وال�صالمِة  ال�صحِة  متطلباِت 

كِل )15-2(. كُل )2-15(كما في ال�صَّ ال�صَّ
اثقــْب ثقًبا اآخَر جانبيًّــا لي�سبَح في كلِّ 7  

كــِل  غطــــاٍء ثقباِن، كمــــا فـــــي ال�سَّ
.)16-2(

كُل )16-2( ال�صَّ
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واِء في الثُّقِب الجانبيِّ 8 ثبـْت عــوَد ال�سِّ
المدبَّــُب  ـــرُف  الطَّ يكـــوُن  بحيــُث 
كِل )17-2(،  للأ�سفــِل، كمـا في ال�سَّ
ــواِء  ويمـكنــَك ا�ستعمــاُل اأعــواِد ال�سِّ

لتثبيِت المخروطاِت.
كُل )17-2( ال�صَّ

كُل )18-2( ال�صَّ

كُل )19-2( ال�صَّ

كُل )20-2( ال�صَّ

ارتــِد القّفازيــِن ور�شَّ المخـروطــاِت 9
المتـوافــرَة لديــَك وبعــ�َش الأزهــاِر 
هبيِّ بعَد و�سعها على ورِق  �شِّ الذَّ بالرَّ
مـن  �شُّ  الرَّ يكـوُن  بحيـُث  �سُحٍف، 
جيِد  مكاٍن  وفي  �صم(   60( م�سافــِة 

كِل )18-2(. التهويِة، كما في ال�صَّ

الثُّقوِب 10 في  غيرَة  ال�صَّ الأ�صواَء  اأدخِل 
في  كمــا  الأغطيــِة،  في  طــِة  المتــو�سَّ

كِل )19-2(. ال�صَّ

ـِت الأعواَد 11 اح�ســِر العلبَة الفارغَة وثبِـّ
يليكوِن المذاِب  عليها با�ستعمــاِل ال�سِّ
معــِة، باإ�سراِف معلِمَك  على �سعلِة ال�سَّ

كِل )20-2(. كما في ال�صَّ
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العلبِة، 12 و�صَط  التَّن�صيِق  اإ�صفنجَة  �صْع 
وفَق  والمخروطاِت  الأزهاَر  ِق  َن�صِّ ثمَّ 

كِل )21-2(. رغبتَك، كما في ال�سَّ

كُل )21-2( ال�صَّ

كُل )22-2( ال�صَّ

كُل )23-2( ال�صَّ

اأكمــِل التَّن�سيَق حّتــى ُتِتــمَّ و�سَع كلِّ 13
الأزهــاِر والمخروطــاِت، كمــا فــي 

كِل )22-2(. ال�صَّ

�صِع التَّن�صيقَة في مكاٍن منا�صٍب في غرفٍة 14
المعي�ســِة اأو في م�سغلِ التَّربيــِة المهنيَِّة 
لها  قريًبــا مــن مقب�ــشِ الكهرباِء ثــم �سِ

كِل )23-2(. بالمقب�ِس، كما في ال�صَّ

ا�ستخدمتهــا 15 الَّتــي  الأدواِت  ــِف  نظِّ
 ، �ــشِ واأعدهــا اإلــى مكانهــا المخ�سَّ

واترِك المكاَن نظيًفا.

اغ�ســْل يديَك جيًِّدا بالمــاِء وال�سابوِن 16
بعَد النتهاِء مَن العمِل، دوَن اْلإ�ْصراِف 

ِفي اْلماِء.

تمريٌن عمليٌّ
اأعِد ا�ستخداَم خاماِت البيئِة لتجميِل م�سكنَك كما تعلَّمَت في التمريِن ال�سابق، في   •

م�سغِل التَّربيِة المهنيَِّة، باإ�سراِف معلِِّمَك.
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ر�ِس اأ�سئلُة الدَّ

1 - ُحلَّ الكلماِت المتقاطعَة الآتيَة بالتَّعاوِن مَع زملئَك في المجموعِة، ح�سَب 
هِم لتكمَل الجملَة المفيدَة بكلمٍة مَن الأحرِف المتبقيِة: قِم واتِّجاِه ال�صَّ الرَّ

)1( الإح�سا�ُش بالتِّزاِن ياأتي مْن توزيِع الخطوِط والألواِن والأ�سكاِل بطريقٍة 
تبعُث ..............

ب�صهولٍة وي�صٍر على  لتمرَّ  العيُن  تتبعها  التي  الحركُة  )2( .............. هَو 
مجموعٍة مَن الخطوِط والأ�سكاِل والألواِن. 

)3( احتواُء كلِّ ت�صميٍم نقطَة اهتماٍم تجذُب العيَن اإليها قبَل غيرها مَن القطِع 
هَو مبداأُ ..............
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)4( َنختاُر قطعَة الأثاِث التي .............. مَع الغرفِة.
)5( و�صُع الكرا�صي حوَل مائدِة طعاٍم م�صتديرٍة هو مثاٌل على توازِن ...........

- الجملُة المفيدُة: الجماُل ينبُع مَن ..............
اأُ�سرِتَك  ميزانيَة  لكنَّ  تغييَرُه  وتودُّ  )كنبٌة(،  كبيٌر  مقعٌد  اأ�سرِتَك  لدى  كاَن  اإذا   -  2

الحاليََّة ل ت�صمُح، اقترْح حلوًل لإعادِة البريِق لُه وتجديِدِه.

3 - اذكْر خم�َس ن�صائَح قيمٍة لت�صميٍم محبٍَّب ومريٍح لغرفِة المعي�صِة.

4 - هْل ت�صتطيُع التَّفكيَر في ثالِث طرائَق جديدٍة لإعادِة ا�صتخداِم علبٍة فارغٍة في 
تجميِل منزلَك.

ِل،  كِل الأوَّ �سَم واأتمِم الخطوَط لتح�سَل على توازٍن متماثٍل في ال�سَّ 5 - اأكمِل الرَّ
كِل الّثاني. وتوازٍن غيِر متماثٍل في ال�صَّ

t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG

)1()2(
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t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG

�سْع اإ�سارَة )√( يف املكاِن املنا�صِب مَن اجلدوِل.
ميكنني بعَد درا�صِة هذِه الَوحدِة اأْن:

قُم ُر الأداِءالرَّ موؤ�صِّ
ب�شكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيٍِّد جدًّ

1. َف مفهوَم التَّ�صميِم الّداخليِّ اأَُعرِّ
2. َح عنا�صَر التَّ�صميِم الّداخليِّ اأُو�صِّ
3. اأُبيَِّن مبادىَء التَّ�صميِم الّداخليِّ
اأختاَر قطَع الأثاِث الَّتي تتنا�صُب مَع بقيَِّة القطِع في المنزِل.4
اأُعيَد ترتيَب الأثاِث لعمِل ت�صميٍم مريٍح لغرفِة المعي�صِة.5
الِت الجماليََّة.6 َف الُمكمِّ اأتعرَّ
الِت الجماليََّة.7 َح اأهميَة المكمِّ اأُو�صّ
َر اأهميََّة تجميِل المنزِل في راحِة الأ�صرِة.8 اأُقدِّ
اأُعيَد ا�صتخداَم خاماِت البيئِة في تجميِل المنزِل.9

َذ طرائَق تجميِل المنزِل ال�صحيحَة.10 اأنفِّ
ِة اأثناَء العمِل.11 المِة العامَّ ِة وال�صَّ حَّ اأراعي متطلباِت ال�صِّ



�سُم الهند�سيُّ الرَّ

ما هَي لغُة التَّعبيِر عِن الأفكاِر والتَّ�ساميِم الهند�سيَِّة؟
؟ �سِم الهند�سيِّ ما اأهميُة الرَّ

الَْوْحدُة الثّالثُة



�سُم الهند�سيُّ باأنواعِه و�سيلًة اأ�سا�سيًَّة ُت�ستخدُم في التَّعبيِر عِن الأفكاِر والّت�ساميِم  ُيعدُّ الرَّ
�سُم الهند�سيُّ هَو اللُّغُة التِّقنيَُّة للتَّخاطِب  �سِم، بيَن المهند�سيَن والفنيِّيَن والمهنيِّيَن، والرَّ بالرَّ
الميكانيكيَِّة  والقطِع  للأبنيِة،  المقترحِة  التَّ�ساميِم  و�سُع  طريقِه  عن  يمكُن  اإْذ  بينهْم، 
�سم  الرَّ مفهوَم  �سابقٍة  �سفوٍف  في  فَت  تعرَّ وقْد  وغيِرها،  اإنتاُجها  المراِد  والكهربائيَِّة 
الهند�سيِّ واأدواَتُه، وبع�َض اأنواِع الخطوِط، ور�سَم بع�ِض الأ�سكاِل الب�سيطِة، و�ستتعرُف 

في هذِه الَوحدِة مبادئَ ر�سِم الم�ساقِط وطرائَقُه، ومفهوَم المنظوِر وطرائَق ر�سمِه.

يُتوقَُّع منَك بعَد درا�سِة هذِه الَوحدِة اأْن:

َف مفهوَم الإ�سقاِط ومبادَئُه. تتعرَّ  
�سِم الهند�سيِّ ودللِتها. تتعرَف اأنواَع الخطوِط الم�ستخدمِة في الرَّ  

ٍم ب�سيٍط بطريقٍة �سحيحٍة. تر�سَم الم�ساقَط الثَّلثَة لمج�سَّ  
تتعرَف مفهوَم المنظوِر.  

تتعرَف طرائَق ر�سِم المنظوِر.  
َد الأبعاَد عليِه. تر�سَم منظوًرا ب�سيًطا بطريقٍة �سحيحٍة، وتحدِّ  

�سِم. ِة والنَّظافِة عنَد الرَّ قَّ تراعَي معاييَر الدِّ  
ِة عنَد الر�سِم. لمِة العامَّ ِة وال�سَّ حَّ تراعَي متطلَّباِت ال�سِّ  
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ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ
ر�سُم الم�ساقِط

ريقَة الَّتي يمكُن بو�ساطتها ر�سُم الأ�سكاِل ثلثيَِّة الأبعاِد  ُتَعدُّ عمليُة ر�سِم الم�ساقِط الطَّ
ِم الهند�سيِّ بدقٍة وو�سوٍح،  �سِم، ور�س��ُم المج�سَّ عل��ى م�ستوى ثنائيِّ الأبعاِد في ورقِة الرَّ
ِر  وتي�سي��ُر كتابِة المعلوماِت وقراءِته��ا من اللَّوحاِت الهند�سيَِّة، كم��ا ُت�ساعُدنا على ت�سوُّ
�سوِم الهند�سيَِّة ب�سهولٍة، وثمَة ثلثُة م�ساقَط رئي�سٍة لكلِّ ج�سٍم هند�سيٍّ هَي:  الأ�سكاِل والرُّ

.) ، والأفقيُّ )العلويُّ ، والجانبيُّ الأماميُّ

: مبادُئ الإ�سقاِط اأولاً
ا عر�ٌض وارتفاٌع،  ا طوٌل وارتفاٌع، واإمَّ اإمَّ هَو �سكٌل هند�سٌي ثنائيُّ الأبعاِد،  الم�سقُط 
ِم بعَد ر�سمها، حيُث يوجُد لكلِّ  ُف الم�ساقُط باأّنها اأوجُه المج�سَّ ا طوٌل وعر�ٌض. وُتعرَّ واإمَّ
 ، كُل المكعُب على �ستَِّة اأوجٍه هَي: الأماميُّ ٍم عدٌد مَن الأوجِه، فمثًل يحتوي ال�سَّ مج�سَّ
، كما  فليُّ ، والجانبيُّ الأيمُن، والجانبيُّ الأي�سُر، والأفقيُّ العلويُّ والأفقيُّ ال�سُّ والخلفيُّ

كِل )1-3(. في ال�سَّ

اإليِه من ثلِث زوايا )اتجاهاٍت(، والأوجُه  النَّظُر  ٍم ما يتمُّ  في ر�سِم الم�ساقِط لمج�سَّ
ٍة ت�سّمى بعَد ر�سمها م�ساقَط، وتكون كما ياأتي:  التي نراها في كلِّ مرَّ

ِب ال�ستَُّة. كُل )3-1(:اأوجُه المكعَّ ال�سَّ

1
2

4

6

3

5

فكر
كِل؟ كْم عدُد اأوجِه الهرِم ذي القاعدِة مربَّعِة ال�سَّ
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الم�سقُط الأماميُّ  -  1
اأفقيٍّ  باتجاهيِن  الج�سِم  في  الأماميَِّة  الواجهِة  في  خطٍّ  كلِّ  اإلى  النَّظِر  عِن  وينتُج 

ِه. وعموديٍّ في الوقت نف�سِ
) الم�سقُط الأفقيُّ )العلويُّ  -  2

وينتُج عن النَّظِر اإلى كلِّ خطٍّ في الواجهِة العليا في الج�سِم باتِّجاهيِن اأفقيٍّ وعموديٍّ 
في الوقت نف�سِه.

الم�سقُط الجانبيُّ  -  3
اأفقيٍّ  باتِّجاهيِن  الج�سِم  في  الجانبيَِّة  الواجهِة  في  خطٍّ  كلِّ  اإلى  النَّظِر  عن  وينتج 

ِه. وعموديٍّ في الوقت نف�سِ
ًما هند�سيًّا وم�ساقطُه الثَّلثُة، حيُث يمثُِّل اللَّوُن الأحمُر  كُل )3-2( مج�سَّ ُح ال�سَّ ويو�سِّ

. ، واللوُن الأخ�سُر الم�سقَط الجانبيَّ ، واللوُن الأزرُق الم�سقَط الأفقيَّ الم�سقَط الأماميَّ

ا�ستنتِج العالقَة بيَن اأبعاِد الم�ساقِط.
َة علقًة بيَن الم�ساقِط كالآتي: نلحُظ من ال�ّسكِل )3-2( اأنَّ َثمَّ

الطوُل في الم�سقطيِن الأماميِّ والأفقيِّ مت�ساٍو، وي�ساوي.......مم.  -1
الرتفاُع في الم�سقطيِن الأماميِّ والجانبيِّ مت�ساٍو، وي�ساوي....... مم.  -2

العر�ُض في الم�سقطيِن الجانبيِّ والأفقيِّ مت�ساٍو، وي�ساوي.......مم.  -3

مم
 80

50 مم60 مم

الجانبيُّ

الأفقيُّ

الأفقيُّ
الأماميُّ

60 مم

مم
 80

مم
 80

50 مم

الجانبيُّالأماميُّ

. كُل )3-2(: مج�سٌم هند�سيٌّ وم�ساقطُهُ ال�سَّ

50 مم
اتجاه النظر

مم
 60
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)اأ(

)ج�()ب(

ٍم هند�سيٍّ النَّ�ساُط )3-1(: تحديُد الم�ساقِط الثَّالثِة لمج�سَّ
كِل الآتي، ثمَّ  بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعتَك وباإ�سراِف معلِّمَك، اأمعِن النَّظَر في ال�سَّ

.) ، والجانبيَّ ، والعلويَّ ْد م�ساقطُه الثَّلثَة: )الأماميَّ حدِّ

)  اأ  (.............................
)ب( .............................
)ج�( .............................

�سِم الهند�سيِّ ودللتُها ثانياًا: خطوُط الرَّ
ال�سطالحاِت  مَن  مجموعٌة  َعْت  ُو�سِ وقْد   ، الهند�سيِّ �سِم  الرَّ اأ�سا�ُض  هَي  الخطوُط 
دِة وفَق ا�ستخدامها، متعارٌف عليها دوليًّا. وُيَبيُِّن الجدوُل الآتي  لأنواِع الخطوِط المتعدِّ

�سِم الهند�سيِّ واأ�سكاَلها وا�ستخداَمها: بع�َض اأنواِع خطوِط الرَّ

وارتفاعُه،  ِم  المج�سَّ طوَل  ُيْظِهُر  الأماميَّ  الم�سقَط  اأنَّ  الثَّلثِة  الم�ساقِط  في  يلحُظ 
طوَل  ُيْظِهُر  الأفقيَّ  والم�سقَط  وارتفاعُه،  ِم  المج�سَّ َعْر�ض  ُيْظِهُر  الجانبيَّ  والم�سقَط 

ُه.  ِم وعر�سَ المج�سَّ

اتجاه النظر
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ثالثاًا: ر�سُم الم�ساقِط
ِم الهند�سيِّ وترتيِبها ب�سكٍل �سحيٍح على ورقِة  اأهميَُّة ر�سِم الم�ساقِط للمج�سَّ تكمُن 
ِف  ماِت واأجزائها، وُي�سِهُم ر�سُم الم�ساقِط ومعرفُة اأبعادها في التَّعرُّ الر�سِم في فهِم المج�سَّ
�سُم جميًل ونظيًفا. و�ستتعرُف في التَّمريِن الآتي  ماِت، ويراعى اأْن يكوَن الرَّ على المج�سَّ

ٍم ب�سيٍط. طريقَة ر�سِم الم�ساقِط لمج�سَّ

مُك )ملم(قلُم الر�سِما�ستخداُم الخطِّ�سكُل الخطِّا�سُم الخطِّ ال�سُّ

متَّ�سٌل 
عري�ٌض

ر�سُم الخطوِط والحوافِّ 
HB0.5المرئيَِّة مَن اجل�سِم

متَّ�سٌل رفيٌع
ر�سُم خطوِط الأبعاِد 
2H0.1والخطوِط الم�ساعدِة

ٌع  ر�سُم الخطوِط والحوافِّ غيِر متقطِّ
HB0.5المرئيَِّة

ٌع ونقطٌة 2H0.03ر�سُم خطوِط التن�سيِف والتَّماُثِلمتقطِّ

. �سِم الهند�سيِّ اجلدوُل )3-1(: خطوُط الرَّ

ر�سُم الم�ساقِط الثالثِة لمج�سمٍ ب�سيٍطتمريُن )1-3(

النَّتاُج التعلُّميُّ
ٍم ب�سيٍط بطريقٍة �سحيحٍة. ير�سَم الم�ساقَط الثَّلثَة لمج�سَّ  •

المعلوماُت النَّظريُة
ب�سكِل  الهند�سيِّ  ِم  للمج�سَّ الرئي�سِة  الثالثِة  الأوجِه  ر�سُم  الإ�سقاِط:  بعمليَِّة  ُد  ُيْق�سَ
ِم؛  المج�سَّ اأوجِه  مْن  وجٍه  كلِّ  اأبعاِد  معرفَة  ذلَك  ويتطلُب  الر�سِم،  ورقِة  على  م�ساقَط 

ِم ب�سورٍة دقيقٍة ووا�سحٍة. لو�سِف المج�سَّ
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قُم وُر التَّو�سيحيَُّةخُطواُت العمِلالرَّ ال�سّ

1

2

3

الم��ِة  وال�سَّ ��ِة  حَّ ال�سِّ متطلَّب��اِت  راِع 
حيحِة  ��ِة ال�سَّ ��ِة، كاتِّخ��اِذ الجل�سَ العامَّ
�سِم، وتنظيِف يديَك جيًِّدا قبَل  عند الرَّ

البدِء بالعمِل.

جهِز املوادَّ والأدواِت الّلزمَة قبَل البدِء 
بالعمِل، كما يف ال�سكِل )3-3(.

ٍة،  ْف يديَك مَن العرِق بفوطٍة جافَّ جفِّ
�سِم؛ للمحافظِة على  ْف اأدواِت الرَّ ونظِّ
كِل  ال�سَّ في  كما  �سِم،  الرَّ ورقِة  نظافِة 

.)4-3(

كُل )3-3( ال�سَّ

كُل )4-3( ال�سَّ

زمُة الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الالَّ
ورقُة ر�سٍم، واأقلُم ر�سا�ٍض، وم�سطرٌة، ومثلٌَّث قائُم الّزاويِة، ومنقلٌة، وممحاٌة، ومبراٌة، 

وفوطٌة، وماٌء، و�سابوٌن.
ُخُطواُت تنفيِذ التَّمريِن
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4

5

6

ُثمَّ   ،)5-4( كِل  ال�سَّ في  النََّظَر  اأمعِن 
ِذ الخطواِت )5-10( الآتيَة.   َنفِّ

ِم؛  اأعِط رمًزا لكلِّ زاويٍة مْن زوايا المج�سَّ
كِل  �س��ِم، كما في ال�سَّ لتي�سيِر عمليَِّة الرَّ

.)6-3(

�سِم با�ستخداِم الم�سطرِة  ْم ورقَة الرَّ َق�سِّ
كلِّ  موقَع  ْد  حدِّ ثمَّ  اأق�ساٍم،  اأربعِة  اإلى 

كِل )7-3(. م�سقٍط، كما في ال�سَّ

كُل )6-3( ال�سَّ

كُل )7-3( ال�سَّ

اأفقيٌّ

اأماميٌّ جانبيٌّ
20مم

30مم 50مم

20مم

30مم 50مم

ه�
و

ز

ب

اأ
د

ج�

الم�سقُط
الأماميُّ

الم�سقُط
الجانبيُّ

الم�سقُط 
الأفقيُّ

اتجاه النظرال�ّسكُل )5-3(
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7

8

9

10

الجزِء  في  د(  ج�  ب  )اأ  الم�ستطيَل  ار�سِم 
، والم�ستطيَل  �ِض للم�سقِط الأماميِّ المخ�سَّ
�ِض للم�سقِط  )و ز ب اأ( في الجزِء المخ�سَّ
، والم�ستطيَل )و اأ د ه�( في الجزِء  الجانبيِّ
، كما في  الأفقيِّ للم�سقِط  �ِض  المخ�سَّ

كِل )8-3(. ال�سَّ

ْد من اأنَّ جميَع القيا�ساِت �سحيحٌة  تاأكَّ
ثمَّ  والمنقلِة،  الم�سطرِة  با�ستخداِم 
اأيِّ خطوٍط  فها مْن  الورقَة ونظِّ ام�سِح 

زائدٍة بالممحاِة.

ِف الأدواِت الَّتي ا�ستخدمَتها واأعدها  نظِّ
�ِض، ونّظْف مكانَك  اإلى مكانها المخ�سَّ

جيًِّدا.

ابوِن،  وال�سّ بالماِء  جيًِّدا  يديَك  اغ�سْل 
بعَد النتهاِء مَن العمِل، دوَن اْلإ�ْسراِف 

ِفي اْلماِء.

تمريٌن عمليٌّ

بالقيا�ساِت  الم�ستطيلِت  متوازي  ب�سيٍط  هند�سيٍّ  ٍم  لمج�سَّ الثَّلثَة  الم�ساقَط  ار�سِم   •
الآتيِة: )60، 40، 30( مم، كما تعلمَت في التَّمريِن ال�ّسابِق، وباإ�سراِف معلِِّمَك.

كل )8-3( ال�سَّ

اأ50مم

ب

مم
20

و

ز
جانبيٌّ

مم
50

30مم ه�و

داأ

اأفقيٌّ
مم

20

30مم داأ

ج� ب
اأماميٌّ
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1 - ما المق�سوُد بر�سِم الم�ساقِط؟
حيحِة، واإ�سارَة )×( اأماَم العبارِة الخاطئة في  2 - �سْع اإ�سارَة )√( اأماَم العبارِة ال�سَّ

كلٍّ مّما ياأتي:
�سِم م�ستًوى ثلثيَّ الأبعاِد. )         (         اأ   - ُتعدُّ ورقُة الرَّ

) ِم مَن الجهِة العليا.)  ب- ينتُج الم�سقُط الأفقيُّ عِن النظِر اإلى المج�سَّ
)  (. ج�- يت�ساوى ارتفاُع الم�سقِط الأماميِّ مَع ارتفاِع الم�سقِط الأفقيِّ

د  - ُي�سَتْخَدُم الخطُّ الغامُق لر�سِم الأبعاِد والخطوِط الم�ساِعدِة.)       (
  ) ه� - يبُلُغ عدُد اأوجِه متوازي الم�ستطيلِت �ستُة اأوجٍه.) 

ْن اأ�سطَح الم�ساقِط المطلوبِة: ماِت الهند�سيَِّة الآتيِة، ثمَّ لوِّ 3- اأمعِن النظَر في المج�سَّ
اأ   - الم�سقَط الجانبيَّ للمج�سميِن: )ج�، د(.

ب- الم�سقَط الأفقيَّ للمج�سميِن: )اأ، ب(.
ج�- الم�سقَط الأماميَّ للمج�سميِن: )ه�، و(.

ر�ِس اأ�سئلُة الدَّ

اتجاه النظر
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ر�ُس الثّاين الدَّ
 ر�سُم المنظوِر

؛ لما يعطيِه من  الهند�سيِّ �سِم  الرَّ ِة في  الُمِهمَّ الموا�سيِع  �سُم ثلثيُّ الأبعاِد مَن  الرَّ ُيَعدُّ 
�سُم ثلثيُّ الأبعاِد اأو ر�سُم المناظيِر  ِم، ويقوُم الرَّ كِل الخارجيِّ للمج�سَّ تفا�سيَل معبِّرٍة لل�سَّ
بر�سِم الأج�ساِم كما تراها العيُن الب�سريَُّة؛ بهدِف اإظهاِر الج�سِم باأبعادِه الثَّلثِة: )الطوِل 

والعر�ِض والرتفاِع( في �سورٍة واحدِة.
: مفهوُم المنظوِر لاً اأوَّ

كَل )3-9( المجاوَر ثمَّ اأجْب عن ما ياأتي: ِن ال�سَّ تمعَّ
كِل؟ ما عدُد الأوجِه الَّتي ت�ساهُدها في ال�سَّ  -1

ماذا ُي�سّمى كلٌّ مْن هذِه الأوجِه؟  -2
ما الّلوُن الَّذي يميُِّز كلَّ وجٍه؟  -3

ُح العلقَة بيَن الأ�سطِح اأو  كِل )3-9( ا�سَم: المنظوِر، وهو ر�سٌم ُيو�سِّ ُيَطلُق على ال�سَّ
�سِم. ِم جميَعها في الرَّ ِم، ب�سورٍة ُتظِهُر اأبعاَد المج�سَّ الأوجِه الّظاهرِة للمج�سَّ

. ٌم هند�سيٌّ كُل )3-9(: مج�سَّ ال�سَّ

ْر َفكِّ
اأمعِن النَّظَر في كتاِب التَّربيِة المهنيَِّة مَن الخارِج وهَو مغَلٌق. هْل ُيَعدُّ �سكُلُه الهند�سيُّ 

منظوًرا؟ ولماذا؟
ثانياًا: اأنواُع المناظيِر

ُيْر�َسُم المنظوُر بطريقتيِن، هما:

المنظوُر الجبهيُّ  -  1
مْن  َن  لنتمكَّ مقدارها )45°(؛  بزاويٍة  مائًل من جهٍة واحدٍة  المنظوُر  ُير�سُم هذا   
روؤيِة �سطوحِه )اأوجهِه( الثَّالثِة، وُير�سُم الَعْر�ُض والرتفاُع باأبعادهما الحقيقيَِّة، في 
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ا المنظوَر ذي  ، وي�سّمى هذا المنظوُر اأي�سً وُل بن�سِف ُبعدِه الحقيقيِّ حيِن ُير�سُم الطُّ
كَل )3-10/ اأ(. الوجِه المائِل. انظِر ال�سَّ
المنظوُر المتوازي المت�ساوي )الأيزومتري(.  -  2

باأبعاٍد  جميُعها  اأوجهُه  وتر�سُم   ،)°30( مقدارها  بزاويٍة  جهتيِن  من  مائًل  وُير�سُم 
كَل  ا المنظوَر ذي الوجهيِن المائليِن. انظِر ال�سَّ حقيقيٍَّة، وي�سّمى هذا المنظوُر اأي�سً

)3-10/ ب(.

كُل )3-10(: اأنواُع المناظير. ال�سَّ
)ب(

النَّ�ساُط )3-2(: اأنواُع المناظيِر
بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعتَك وباإ�سراِف معلِّمَك، �سّنِف المناظيَر الآتيَة اإلى منظوٍر 

، ومنظوٍر متواٍز مت�ساٍو، ثمَّ دّوْن ذلَك في دفترَك. جبهيٍّ
نوُع املنظوِر قُم الرَّ

1
2
3
4
5
6

°30
) اأ (

°45°30
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ثالثاًا: ر�سُم المنظوِر
ِف على مفهوِم المنظوِر واأنواعِه، �ستتعلُم كيفيََّة ر�سِم المنظوِر الجبهيِّ )ذي  بعَد التعرُّ

الوجِه المائِل( بطريقٍة �سحيحٍة.

ر�سُم منظوٍر جبهيٍّ ب�سيٍطتمريُن )2-3(

النَّتاُج التَّعلُّميُّ
ير�سَم منظوًرا جبهيًّا وي�سَع الأبعاَد عليِه بطريقٍة �سحيحٍة.  •

المعلوماُت النَّظريُة
و�سُير�َسُم   ،)4ْ5( مقدارها  بزاويٍة  واحدٍة  جهٍة  من  مائًل  الجبهيُّ  المنظوُر  ُيْر�َسُم 
متوازي م�ستطيلٍت اأبعادُه هي: الطوُل )60مم(، والعر�ُض )40مم(، والرتفاُع )80 مم(، 

غِط على القلِم؛ لي�سُهُل م�سُحُه. �سُم بخطٍّ خفيٍف دوَن ال�سَّ ويكون الرَّ
الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الاّلزمُة

ورقُة ر�سٍم، واأقلُم ر�سا�ٍض، وم�سطرٌة، ومثلٌث ذو الزوايا: )45 ، 45، 90ْ(، ومثلٌث 
ذو الزوايا )30، 60، 90ْ(، ومنقلٌة، وممحاٌة، ومبراٌة، وفوطٌة، وماٌء، و�سابوٌن.

ُخُطواُت تنفيِذ التَّمريِن

قُم وُر التَّو�سيحيَُّةخُطواُت العمِلالرَّ ال�سُّ

الم��ِة 1 وال�سَّ ��ِة  حَّ ال�سِّ متطلَّب��اِت  راِع 
حيحِة  ��ِة، كاتِّخاِذ الِجل�س��ِة ال�سَّ العامَّ
�سِم، وتنظيِف يديَك جيًِّدا قبَل  عنَد الرَّ

البدِء بالعمِل.
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2

3

4

5

ِز الموادَّ والأدواِت اللزمَة قبَل البدِء  جهِّ
كِل )11-3(. بالعمِل، كم���ا في ال�سَّ

ٍة،  ْف يديَك من العرِق بفوطٍة جافَّ جفِّ
�سِم، للمحافظِة على  ْف اأدواِت الرَّ ونظِّ
كِل  ال�سَّ في  كما  ِم،  �سَّ الرَّ ورقِة  نظافِة 

.)12-3(

ورقِة  منت�سِف  في  بدايٍة  نقطَة  ْد  حدِّ
في  كما  )اأ(،  النقطُة  ولتكِن  �سِم  الرَّ

كِل )13-3(. ال�سَّ

بط���وِل  ب(  )اأ  الم�ستقي���َم  ار�س��ِم 
الم�سط��رِة،  با�ستخ��داِم  )40م��م(، 
بحيُث تك��وُن النُّقطُة )ب( على ي�ساِر 
كِل )14-3(. النُّقطِة )اأ(، كما في ال�سَّ

كُل )11-3( ال�سَّ

كُل )12-3( ال�سَّ

كُل )14-3( ال�سَّ

40 مم
)ب() اأ (

كُل )13-3( ال�سَّ

) اأ (
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6

7

8

9

ار�سِم العموَد )اأ ج�( بارتفاِع )80 مم( 
الم�سطرِة  با�ستخداِم  )اأ(،  النُّقطِة  من 
كِل  والمثلَِّث قائِم الّزاويِة، كما في ال�سَّ

.)15-3(

بارتف���اِع  د(  )ب  العم��وَد  ار�س���ِم 
)80 م��م( مَن النُّقطِة )ب(، كما في 

كِل )16-3(. ال�سَّ

)اأ(،  النُّقطة  من  م(  )اأ  الم�ستقيَم  ار�سِم 
مائًل عِن الخطِّ الأفقيِّ بزاويٍة مقدارها 
ْر  )تذكَّ مم(،   30( وبطوِل:   ،)°45(
(، كما في  خ�سائ�َض المنظوِر الجبهيِّ

كِل )17-3(. ال�سَّ
)م(،  النُّقطِة  من  ه�(  )م  العموَد  اأقِم 
كِل  ال�سَّ في  كما  مم(،   80( بارتفاِع 

.)18-3(

كُل )15-3( ال�سَّ

كُل )16-3( ال�سَّ

كُل )17-3( ال�سَّ

كُل )18-3( ال�سَّ

 اأ 
ب

ج�

ب اأ 

د ج�

ب اأ 

دج�

باأ 

د ج�

م

ه�

م
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10

11

12

)د ج�(  النقطتيِن  ي�سُل  م�ستقيًما  ار�سم 
وال�م�ستقي�َم  الم�سط���رِة،  با�ستخداِم 
متوازييِن،  يكوناِن  بحيث  ي(  )ه� 
كِل  ال�سَّ في  كما  مم(،   40( بط�وِل 

.)19-3(
ار�س�������ِم ال��م�ستقيم��ي��ِن )ه��� ج�(، 
الم�سط��رِة  با�ستخ��داِم  د(،  و)ي 
والمثلِث ذي الزاويِة )45°(، بحيُث 
يوازياِن الم�ستقي��َم )م اأ( ويميلِن عِن 
الخطِّ الأفقيِّ بزاويٍة مقدارها )°45(،  

كِل )20-3(. كما في ال�سَّ

��ْد م��ن اأّن القيا�س��اِت �سحيح��ٌة  تاأكَّ
كلَّها بالمنقل��ِة والم�سطرِة، ثمَّ ام�سِح 
فها من اأيِّ خطوٍط زائدٍة  الورق��َة ونظِّ
بالممحاِة، ليظه��َر المنظوُر في نهايِة 
كِل )21-3(. التَّمريِن، كما في ال�سَّ

كُل )19-3( ال�سَّ

كُل )20-3( ال�سَّ

كُل )21-3( ال�سَّ

باأ

د ج�

يه�

م

م

يه�

د ج�

ب اأ

40

60

80
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13

14

15

بخطوٍط  م�ساِعَديِن  يِن  خطَّ ار�سِم 
من  لكلٍّ  امتداًدا  رفيعٍة  م�ستقيمٍة 
بط��وِل  ب(  د  اأ،  )ج�  الم�ستقيميِن 
)15 مم(،  مف�سولٍة عِن الم�ستقيميِن 
في  كما  مم(،   3( عن  يقلُّ  ل  بما 

كِل )22-3(. ال�سَّ
يوازي  رفيًعا  م�ستقيًما  ا  خطًّ ار�سْم 
عن��ُه  ويب��ع�ُد  ب(،  )اأ  الم�ستقي��َم 
كلٍّ  نهايِة  في  وار�سْم  )12مم(، 
يِن  الخطَّ اإلى  ي�سيُر  �سهًما  طرفيِه  من 
الَّذي  قَم  الرَّ واكتِب  الم�ساعديِن، 
منت�سِف  فوَق  المنظوِر  لَعْر�ِض  ي�سيُر 
كما  مم(،   40( هنا  وهَو  الُبعِد  خطِّ 

كِل )23-3(. في ال�سَّ
بخط��وٍط  م�ساعدي��ِن  خطي��ِن  ار�س��ْم 
م�ستقيم��ٍة رفيع��ٍة امت��داًدا ل��كلٍّ م��َن 
الم�س�تقيمي��ِن )اأ ب، ج��� د(، بط��وِل 
)15 م��م(، ثم ار�سم خطَّ الُبعِد بحيُث 
ي��وازي الم�س�تقي��َم )د ب(، واكت��ْب 
ف��وَق منت�سف��ِه ارتفاَع المنظ��وِر وهو 
كِل )24-3(. )80 مم(، كما في ال�سَّ

اأ

م

يه�

د

ب

ج�

40 مم
اأ

م

يه�

د

ب

ج�

كُل )22-3( ال�سَّ

كُل )23-3( ال�سَّ

كُل )24-3( ال�سَّ

40 مم

مم
 80

اأ

م

يه�

د

ب

ج�
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16

17

18

بخطوٍط  م�ساعديِن  خطيِن  ار�سْم 
مَن  لكلٍّ  امتداًدا  رفيعٍة  م�ستقيمٍة 
بطوِل  ي(،  ه�  د،  )ج�  الم�ستقيميِن 
)15 مم(، ثمَّ ار�سْم خطَّ الُبعِد بحيُث 
يوازي الم�ستقيَم )ي د(، واكتْب فوَق 
 60( وهو  المنظوِر  طوَل  منت�سفِه 

كِل )25-3(. مم(، كما في ال�سَّ
ا�ستخدمته��ا  الت��ي  الأدواِت  ��ِف  نظِّ
�ِض،  المخ�سَّ اإل��ى مكانه��ا  واأعده��ا 

واترِك المكاَن نظيًفا.
ابوِن  وال�سّ بالماِء  جيًِّدا  يديَك  اغ�سْل 

بعَد النتهاِء مَن العمِل.

م

ه�

كُل )25-3( ال�سَّ

اأ

ي
د

ب

ج�

40 مم

60 مم
مم

 80

تمريٌن عمليٌّ

ار�سم منظوًرا جبهيًّا متوازَي م�ستطيلٍت اأبعادُه: )70، و50، و40( مم و�سِع الأبعاَد  	•
عليِه، كما تعلَّمَت في التَّمريِن ال�سابِق، باإ�سراِف معلِِّمَك.

يادِة البتكاُر والإبداُعمهاراُت الرِّ

ى اأو  ابتك��ْر وفري��َق مجموعتَك في ال�سفِّ اأ�سكاًل هند�سيًَّة م��ن الكرتوِن المقوَّ
حيحَة،  واِي��ا والقيا�ساِت ال�سَّ بقاي��ا العلِب الكرتونيَّ��ِة الفارغِة، مراعًيا الخطوَط والزَّ
ثم اعر���ضْ الأ�سكاَل في م�سغِل التربيِة المهنيَِّة اأو ف��ي زاويٍة في المدر�سِة، باإ�سراف 

معلِمَك.
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ِح المق�سوَد بالمنظوِر. 1 - و�سِّ
2 - اأعِط اأمثلًة على المناظيِر مَن الأج�ساِم الهند�سيَِّة الموجودِة حوَلَك.

3- قارْن بيَن المنظوريِن الجبهيِّ والمتوازي المت�ساوي عن طريِق الجدوِل الآتي:

. 4- ار�سِم المنظوَر للمكعِب الذي طوُل �سلعِه )50 مم( بطريقِة المنظوِر الجبهيِّ

عدُد اجلهاِت املائلِةزاويُة امليِلاملنظوُر
علقُة الطوِل بالبعِد 

احلقيقيِّ

اجلبهيُّ
املتوازي 
املت�ساوي

ر�ِس اأ�سئلُة الدَّ
t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG
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t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG

�سْع اإ�سارَة )√( يف املكاِن املنا�سِب مَن اجلدوِل.
ميكنني بعَد درا�سِة هذِه الوحدِة اأْن:

قُم ر الأداِءالرَّ ُموؤَ�سِّ
ب�سكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيٍِّد جدًّ

َح مفهوَم الم�ساقِط.1 اأَُو�سِّ
اأبيَِّن علقَة الم�ساقِط الثَّلثِة مَع بع�سها.2

3
�سِم الهند�سيِّ  َف اأهمَّ اأنواِع الخطوِط الم�ستخدمِة في الرَّ اأُعرِّ

ودللِتها. 
ٍم ب�سيٍط بطريقٍة �سحيحٍة.4 اأر�سَم الم�ساقَط الثَّلثَة لمج�سَّ
َح مفهوَم المنظوِر.5 اأو�سِّ
اأعرَف طرائَق ر�سِم المنظوِر.6
اأر�سَم منظوًرا ب�سيًطا بطريقٍة �سحيحٍة.7
اأ�سَع الأبعاَد على المنظوِر بطريقٍة �سحيحٍة.8
قِة والنَّظافِة عنَد الر�سِم.9 اأراعَي معاييَر الدِّ

�سِم.10 ِة عنَد الرَّ لمِة العامَّ ِة وال�سَّ حَّ اأراعَي متطلباِت ال�سِّ



التّدفئُة المنزليَُّة

ما و�سائُل التَّدفئِة الم�ستخدمُة في منزِلَك؟
كيَف تتعامُل مَع و�سائِل التَّدفئِة المنزليَِّة ب�سكٍل اآمٍن؟

الَْوْحدُة الّرابعُة



تاِء مو�سَم خيٍر وبركٍة؛ ففيِه َيهِطُل المطُر، ويت�ساقُط الثلُج. وُي�ساحُب ذلك  ف�سُل ال�سِّ
ويجُب  عِة،  المتنوِّ التدفئِة  و�سائِل  ا�ستخداَم  ي�ستدعي  مما  الحرارِة  درجاِت  في  هبوٌط 

ا�ستخداُم و�سائِل التَّدفئِة ب�سكٍل اآمٍن؛ لتاأميِن درجاِت حرارٍة منا�سبٍة في المنزِل.
و�ستتعرُف في هذِه الَوحدِة بع�َض و�سائِل التَّدفئِة المنزليَِّة وطرائَق ت�سغيِلها، والتَّعامَل 

ِة. المِة العامَّ ِة وال�سَّ حَّ معها ب�سكٍل اآمٍن و�سيانَتها، والتزاَم قواعِد الأماِن متطلباِت ال�سِّ

يُتوقَُّع منَك بعَد درا�سِة هذِه الَوحدِة اأْن:

َف بع�َض و�سائِل التَّدفئِة المنزليَِّة. تتعرَّ  
َل و�سائَل التَّدفئِة المنزليِة. غِّ ُت�سَ  

تتعامَل مَع و�سائِل التَّدفئِة المنزليَِّة ب�سكٍل اآمٍن.  
عِة. ِة عنَد ا�ستخداِم و�سائِل التَّدفئِة المتنوِّ المِة العامَّ ِة وال�سَّ حَّ تطبَِّق قواعَد الأماِن وتعليماِت ال�سِّ  
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ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ
و�سائُل التَّدفئِة المنزليَِّة

ِة اأ�سهٍر من العاِم في المملكِة الأردنيَِّة الها�سميَِّة، ول يكاُد منزٌل  تاِء لعدَّ يمتدُّ ف�سُل ال�سِّ
يعمُل  ما  ومنها  والحطِب،  بالفحِم  يعمُل  ما  فمنها  عِة،  المتنوِّ التَّدفئِة  و�سائِل  من  يخلو 

عِة، ومنها ما يعمُل بالكهرباِء. بالم�ستّقاِت النِّفطيَِّة المتنوِّ

لذلَك ل ُبدَّ مَن التَّعامِل مَع و�سائِل التَّدفئِة المنزليَِّة باأعلى درجاِت الحر�ِض والأماِن.

: اأهميَُّة و�سائِل التَّدفئِة لاً اأوَّ
ُع اأفراُد الأ�سرِة حولُه، اإذ تزيُد  عِب تخيُُّل ف�سِل �ستاٍء دوَن م�سدٍر للتَّدفئِة يتجمَّ ِمَن ال�سَّ
عوَر بالدفِء والراحِة، ولتحقيِق ذلَك ل  ُة تواجدهْم داخَل المنزِل الَّذي يمنحهُم ال�سَّ مدَّ
ُبدَّ من الأخِذ ِبُكلِّ و�سائِل الحيطِة والحذِر؛ لتفادي الحوادِث المنزليَِّة الّناجمِة عْن �سوِء 

ا�ستخداِم و�ساِئل التَّدفئِة المتنّوعِة.

ثانياًا: اأنواُع و�سائِل التَّدفئِة المنزليَِّة
دٍة  رْت و�سائُل التَّدفئِة عبَر الع�سوِر، فكاَن الإن�ساُن يوقُد الحطَب لأغرا�ٍض متعدِّ تطوَّ
تدفئٍة  و�سائِل  اإلى جانِب  هذِه  اأيامنا  في  م�ستعملًة  ريقُة  الطَّ هذِه  ومازالْت  التَّدفئُة،  منها 

عٍة، منها: متنوِّ

مدافُئ الفحِم اأو الحطِب  -  1
ومن  متعددٍة،  لأ�سباٍب  يحبُِّذها  البع�ُض  زاَل  ما  التي  التدفئِة  و�سائِل  اأقدِم  من  ُتَعدُّ 

اأ�سكاِلها:
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دٍة  الكان��وُن )المنقُل(: ُي�سنُع من م��وادَّ متعدِّ  - اأ 
يِن الّذي كاَن ُي�ستعَمُل قديًما، ثم اأ�سبَح  كالطِّ
ُي�سنُع مَن الحديِد والنُّحا�ِض. وتو�سُع ماّدُة 
ال�ستعاِل كالحطِب اأو الفحِم في الكانوِن 
وُت�ْسَع��ُل فيِه الّناُر خارَج المنزِل حتى ي�سيَر 

كل )1-4(. جمًرا. انظِر ال�سَّ

مواقُد  وهَي  المداخِن:  ذاُت  الثَّابتُة  المواقُد   - ب 
الحجِر  من  الغرِف  في  بناوؤها  يتمُّ  ثابتٌة 
الناريِّ اأو غيرِه، ولها مداخُن للتَّخلُّ�ِض مَن 
خاِن الّناتِج عِن الحتراِق، ويتمُّ ا�سعاُل  الدُّ

كَل )2-4(. الحطِب فيها. انظِر ال�سَّ

كُل )4-1(: الكانوُن. ال�سَّ

كُل )4-2(: الموقُد الثَّابُت ذُو المدخنِة. ال�سَّ

المدافُئ المعدنيَُّة  -  2
ُع اأ�سكاُلها، وتعمُل  هَي مدافُئ تعمُل بالم�ستقاِت النفطيَِّة )الكاِز، والديزِل، والغاِز(، تتنوَّ
على مبداأ اإ�سعاِل المحروقاِت ال�ّسائلِة اأوالغازيَِّة المتواجدِة في خّزاناٍت لتوليِد الحرارِة.

معلومٌة

يتوِن )الجفِت( للتَّدفئِة بدياًل عِن الفحِم والحطِب. يمكُن ا�ستخداُم مخلَّفاِت معا�سِر الزَّ

النَّ�شاُط )4-1(: �سوٌر لأ�سكاِل المدافىِء المعدنيَِّة
عٍة،  اجمْع با�ستخداِم م�سادِر المعرفِة المتاحِة لديَك �سوًرا لأ�سكاِل مدافَئ معدنيٍَّة متنوِّ

ثمَّ األ�سقها على لوحٍة ُتعلَُّق في م�سغِل التَّربيِة المهنيَِّة، با�سراِف معلِّمَك.
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التَّدفئُة المركزيَُّة   -  3
هَي تدفئُة المن��زِل ب�سكٍل مركزيٍّ عن طريِق م�سدٍر 
ُن من حارقٍة تعمُل  للتَّدفئِة البويلُر عادًة، والَّذي يتكوَّ
ُن  ي��زِل اأو الغاِز َفُي�سخَّ عل��ى الم�ستّقاِت النِّفطيَِّة كالدِّ
ٍة عبَر  الم��اُء في الِمْرَجِل ومن ثمَّ ُينَقُل بو�ساطِة م�سخَّ
عِة داخَل  ّع��اِت )الّرديتراِت( الموزَّ اأنابيَب اإلى الُم�سِ
فِء في اأرجائِه.  غ��رِف المنزِل؛ لتعمَل على ن�سِر الدِّ
��كَل )4-3(. وحديًثا اأ�سب��َح بالإمكاِن  انظ��ِر ال�سَّ

تمديُد هذِه الأنابيِب تحَت البالِط.

و�سائُل التَّدفئِة الَّتي تعمُل بالكهرباء  -  4
ومنها الآتي:

ريقِة  التَّدفئُة با�ستخداِم المكيِّفاِت: من و�سائِل التَّدفئِة الآمنِة ن�سبيًّا، �سرَط اتِّباِع الطَّ  - اأ 
حيحِة في ا�ستعمال��ِه، فهو جهاُز تكييِف هواِء الغرفِة ح�سَب الحاجِة، ففي  ال�سَّ
ُعُه في الأماِكن المراِد  ُن هواَء الغرفِة عن طريِق الكهرباِء، ثّم يوزِّ تاِء ي�سخِّ ف�سِل ال�سِّ

تدفئته��ا بو�ساط��ِة مراوح��ِه 
يِف  الداخليِة، وفي ف�سِل ال�سَّ
يعمُل على تبريِد الهواِء، كما 

ْكِل )4-4(. في ال�سَّ

ُل الّطاق��َة الكهربائيََّة اإلى طاق��ٍة حراريٍَّة  المداف��ُئ الكهربائيَّ��ُة: هي مداف��ُئ ُتَحوِّ  - ب 
با�ستخ��داِم مقاوم��اٍت حراريَّ��ٍة َت�ْسُخُن وتحمرُّ عن��َد مروِر التّي��اِر الكهربائيِّ 

كُل )4-3(: تدفئٌة مركزيٌة  ال�سَّ
ديتُر(. )الرَّ

كُل )4-4(: مكيٌِّف. ال�سَّ
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فيها، وفي بع���ضِ الأحياِن يت��مُّ تزويدها بمراوَح 
لتوزيِع الهواِء ال�ّساخِن، وتتعدُد اأ�سكالها وقدراتها 

كَل )5-4(. الكهربائيَُّة، انظِر ال�سَّ

كُل )4-5(: مدفاأٌة كهربائيٌَّة. ال�سَّ

النَّ�شاُط )4-2(: اأيُّ و�سائِل التَّدفئِة اأكثُر ا�ستخداماًا في البيئِة المحليَِّة
ابحْث بالتعاوِن مع اأفراِد مجموعتَك في ال�سفِّ عْن اأكثِر و�سائِل التَّدفئِة الم�ستخَدمِة 
في البيئِة المحلِّيِة، وبيِّن مزاياها وعيوَبها، واعر�سها اأماَم زمالئَك باإ�سراِف معلِِّمَك.

ِá°ûbÉæª∏d á q«°†bl

يلجاأُ بع�ض الّنا�ض اإلى قطِع الأ�سجاِر الحرجيَِّة ل�ستخدامها وقوًدا للتَّدفئِة، ما راأيَك 
ِف؟ وما اأثرُه على البيئِة؟ ناق�ْض ذلَك مع زمالئَك، باإ�سراف معلِِّمَك. بهذا التَّ�سرُّ
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ر�ِس اأ�سئلُة الدَّ

المجموعِة ح�سَب  بالتَّعاوِن مع زمالئَك في  الآتيَة  المتقاطعَة  الكلماِت  ُحلَّ   -  1
هِم: قِم واّتجاِه ال�سَّ 1  الرَّ

ا
تايل2ا

ةيرل3ك
رالا

وغ4
ةا5

�ُض  وُيَعرَّ الفحِم  في  الناُر  فُت�سَعُل  اأوالنُّحا�ِض  اأوالحديِد  الّطيِن  مَن  ُي�سَنُع   )1(
للهواِء حتى ي�سبُح جمًرا......................

حيحِة................... ريقِة ال�سَّ من اأكثِر و�سائِل التَّدفئِة اأماًنا، �سرَط ا�ستعمالِه بالطَّ  )2(
تدفئٌة ت�سميتها تدلُّ على وجوِد م�سدٍر مركزيٍّ للتَّدفئِة تنت�سُر منُه الحرارُة   )3(

لبقيِة اأجزاِء المنِزِل عبَر م�سعاٍت )رديتراٍت(......................
من الم�ستقاِت النفطّيِة التي ت�ستعمُل في المدافِئ المعدنيَِّة...........................  )4(
المدافُئ الكهربائيُة تحوُل الطاقَة الكهربائيََّة اإلى طاقٍة ..........................  )5(

ْر اإجابتَك. ُل؟ برِّ اأيُّ و�سائِل التدفئِة ُتف�سِّ  -  2
ما البدائُل الممكنُة لم�ستقاِت النِّفِط في التَّدفئِة المركزيَِّة؟  -  3

ق��ارْن بي��َن المدافِئ الَّت��ي تعمُل على م�ستّق��اِت النفِط وتلَك الَّت��ي تعمُل على   -  4
الكهرباِء من حيُث تلويُث هواِء المنزِل.

ِد الموادَّ الم�ستخدمَة م�سادَر للحرارِة في التَّدفئِة المنزليَِّة؟ عدِّ  -  5
ْر اأهميََّة وجوِد مداخَن للمواقِد الحجريَِّة الثابتِة. برِّ  -  6



71

الّدر�ُس الثَّاين
التعامُل مَع و�سائِل التَّدفئِة المنزليَِّة

تاِء حوادُث متعّددٌة؛ تعوُد  عِة في ف�سِل ال�سِّ َيْنُجُم عِن ا�ستخداِم و�سائِل التَّدفئِة المتنوِّ
نوٍع  بُكلِّ  ِة  الخا�سَّ المِة  ال�سَّ ب�سروِط  الإلماِم  اأو عدِم  الو�سائِل،  تلَك  ا�ستخداِم  �سوِء  اإلى 

منها، وفيما ياأتي طرائُق الوقايِة مْن اأخطاِر ا�ستخداِم كلِّ نوٍع مْن هذِه المدافِئ:
: مدفاأُة الفحِم اأو الحطِب اأولاً

ُح بتجنُِّب ا�ستخدامها داخَل الغرِف المغلقِة؛ اإذ ينتُج عن احتراِق الحطِب كمّياٌت  ُيْن�سَ
ِل اأوك�سيِد الكربوِن، وعَند ا�ستخداِمها يجُب  خاِن، وغازاٌت خطرٌة مثَل اأوَّ كبيرٌة مَن الدُّ

الحذُر والتقيُُّد بالإر�ساداِت الوقائيَِّة وهَي:
اإلى جمٍر  اأن يحترَق تماًما ويتحوَل  اإلى  المنزِل  اأو الحطِب خارَج  الفحِم  ا�سعاُل   -  1

ومن ثم نقُله اإلى الداخِل.
ِل اأوك�سيِد  تجنُب غلِق الأبواِب والنوافِذ غلًقا محكًما كي ل يت�سبََّع المكاُن بغاِز اأوَّ  -  2

الكربوِن الذي ي�سبُب الختناَق لمن هم في داخِل المنزِل.
فتُح النَّوافِذ بين حيٍن واآخَر لتجديِد هواِء الغرفِة.  -  3

ُد من اإطفائها.  عدُم رمِي مخلَّفاِت الفحِم والحطِب وهي ل تزال م�ستعلًة والتاأكُّ  -  4
الحذُر من النَّوِم قبَل انطفاِء الجمِر تماًما.  -  5

معلومٌة

اأعرا�ُس الإختناِق

- ت�سارٌع في دّقاِت القلِب. �ِض.   - �سعوبٌة في التَّنفُّ
- خموٌل عامٌّ في الج�سِم ودواٌر. - �سحوٌب في الوجِه.  

ِم. - بقاُء الج�سِم في حالِة وهٍن اإلى اأن تعوَد كمّياُت الأوك�سجيِن اإلى طبيعتها في الدَّ
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ثانياًا: مدفاأُة الغاِز
للوقايِة من اأخطاِر هذا النَّوِع مَن المدافىِء  يجُب التَّقيُُّد بالإر�ساداِت الوقائيَِّة الآتيِة:

تاِء. فح�ُض المدفاأِة قبَل ا�ستخدامها و�سيانتها قبَل دخوِل ف�سِل ال�سِّ  -  1
قات وذو نوعيٍَّة جيِّدٍة. ُد مْن اأنَّ خرطوَم التَّو�سيِل المّطاطيَّ خاٍل من الت�سقُّ التاأكُّ  -  2

داخَل  مكانها  في  الحافظِة  الجلدِة  تثبيِت  بو�ساطِة  الغاِز  ِب  ت�سرُّ عدِم  مْن  ُد  التاأكُّ  -  3
ا�ستخداِم  وتجنِب  ال�سابوِن،  رغوِة  باختباِر  ِب  الت�سرُّ وك�سِف  ِم،  المنظِّ �سامولِة 

ِب الغاِز. اأعواِد الثقاِب اأو القداحِة لك�سِف ت�سرُّ
الحذُر والمراقبُة الدائمُة في حاِل وجوِد اأطفاٍل في المنزِل.  -  4

تجنُُّب و�سِع المدفاأِة في المداخِل والممراِت واأبواِب الغرِف، واإبعاُدها عن قطِع   -  5
الأثاِث.

هِو اأو تجفيِف المالب�ِض. تجنُب ا�ستخدامها لت�سخيِن الماِء اأو الطَّ  -  6
الحر�ُض الّدائُم على توفيِر تهويٍة منا�سبٍة داخَل الغرفِة الَّتي توجُد بها المدفاأُة.  -  7

َة رائحُة غاٍز يجُب عدُم اإ�سعاِل اأيِّ م�سدٍر للّناِر، وعدُم ت�سغيِل مفاتيِح  اإذا كاَن ثمَّ  -  8
الكهرباِء، واإغالُق ا�سطوانِة الغاِز فوًرا، وتهويُة الغرفِة بفتِح النوافِذ.

اغالُق �سماِم ا�سطوانِة الغاِز بعَد اإطفاِء المدفاأِة.  -  9

ثالثاًا: مدفاأُة الكاِز
ذاُت  و�سيلٌة  وهَي  الطاقِة،  لإنتاِج  الكاِز  �سائُل  فيِه  ُي�ستخدُم  المدافىِء  مَن  نوٌع  هَي 
دٍة، منها: الختناُق، والحرائُق. لكنَّ الوعَي والحذَر يجعالنها و�سيلًة اآمنًة  مخاطَر متعدِّ

ْر فكِّ
لماذا يجُب اإطفاُء المدافىِء عنَد النَّوِم؟  

ِب الغاِز؟ غاُز البيوتاِن الموجوُد في اأ�سطوانِة الغاِز عديُم الّرائحِة، فما م�سدُر الّرائحِة عنَد ت�سرُّ  
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ِة اأموٍر منها:  عنَد مراعاِة عدَّ
اإبعاُد المدفاأِة عن اأيَِّة موادَّ قابلٍة لال�ستعاِل.  -  1

حيِح. تنظيُف الفتيِل وتثبيتُه في المكاِن ال�سَّ  -  2
ُد من امتالِء خّزاِن المدفاأِة قبَل ت�سغيلها وتجنُُّب تزويدها بالوقوِد وهَي م�ستعلٌة. التاأكُّ  -  3
اإزالُة اآثاِر الكاِز عْن �سطِح الخّزاِن وحوَل المدفاأِة وتن�سيفُه بعَد النتهاِء من تعبئِتها.  -  4

. بيعيَّ اإ�سعاُل الفتيِل والنتظاُر حّتى ينتظَم اللَّهُب وياأخَذ اللَّوَن الطَّ  -  5
لهِو  واأماكِن  الغرِف  ومداخِل  الممّراِت  عِن  بعيًدا  الغرفِة  داخَل  المدفاأِة  - و�سُع   6

الأطفاِل.
الحاجِة،  الأ�سفِل ح�سَب  اأو  الأعلى  اإلى  لدفعِه  الاّلزِم  بالقدِر  الفتيِل  لولِب  تدويُر   -  7

ل�سماِن ا�ستعاٍل معتدٍل ومنتظٍم للفتيِل.
- عدُم و�سِع المدفاأِة داخَل الحّماِم عنَد ال�ستحماِم مما ي�سبُب زيادَة ن�سبِة الغازاِت   8

ال�ّسامِة والخانقِة الناتجِة عْن عمليَِّة الحتراِق.
هِو. 9 - عدُم ا�ستخداِم المدفاأِة لت�سخيِن الماِء اأو الطَّ

ُد من اإطفاِء المدفاأِة خارَج المنِزِل قبَل النَّوِم وقبَل الخروِج مَن المنزِل؛ خوًفا  التَّاأَكُّ  - 10
.)Co2( ٍة داخَل المنزِل مثَل غاِز من انبعاِث غازاٍت �َسامَّ

معلومٌة

تواجِد  مكاُن  ٍة  وبخا�سَّ الحاجِة  ح�سَب  متقاربٍة  فتراٍت  على  المنزِل  تهويُة  يجُب 
المدفاأِة؛ لل�سماِح بدخوِل كمّياٍت من الأوك�سجيِن اإلى الغرفِة؛ كي يتمَّ التخلُّ�ُض مْن 

ِل اأوك�سيِد الكربوِن الّناتِج عِن ال�ستعاِل. غاِز اأوَّ
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النّ�شاُط )4-3(: ممار�ساٌت خاطئٌة عند ا�ستخداِم مدفاأِة الكاِز
�ِض الأ�سكاَل الآتيَة، ثمَّ بيِِّن الخطاأَ في كلٍّ منها. تفحَّ

)ب() اأ (

) د ()ج�(

رابعاًا: مكيِّفاُت الهواِء.
�ُض طرائُق الوقايِة من اأخطاِر المكيِّفاِت في ما ياأتي: تتلخَّ

تاِء. الحر�ُض على �سيانِة الجهاِز قبَل مو�سِم ال�سِّ  -  1
ِح )فلتِر( هواِء الجهاِز نظيًفا دائًما. المحافظُة على مر�سِّ  -  2

ِب الهواِء ال�ساخِن  اإغالُق النوافِذ والأبواِب عنَد عمِل الجهاِز؛ لكي ل ت�سمَح بت�سرُّ  -  3
الموجوِد في الغرفِة اإلى الخارِج، ولكي ل توؤثَر على كفاءِة الجهاِز.
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ُد من عدِم وجوِد اأيِّ عائٍق كقطعِة اأثاٍث اأو �ستائَر اأماَم المكيِِّف. التاأكُّ  -  4
ُد مَن التو�سيالِت الكهربائيِِّة وعدِم ا�سراِكها مَع اأجهزٍة كهربائيٍَّة اأخرى. التاأكُّ  -  5

عدُم ت�سغيِل الجهاِز ب�سكٍل متوا�سٍل ولمّدٍة طويلٍة.  -  6
اإبعاُد الو�سالِت الكهربائيَِّة عْن اأيدي الأطفاِل.  -  7

ٍة واإذا كاَن ذلَك غيُر كاٍف يمكُن  تنظيُف ج�سِم المكيَِّف بقطعِة قما�ٍض ناعمٍة وجافَّ  -  8
اأو  بالماِء  المكيِف  ر�ضُّ  يجوُز  بالماِء وهَو مطفاأ، ول  مبلَّلٍة  قما�ٍض  قطعِة  ا�ستعماُل 

ا�ستخداُم موادَّ تنظيٍف قابلٍة لال�ستعاِل.

ا: المدافُئ الكهربائيَُّة خام�ساً
واللتزاِم  مخاطرها،  معرفِة  من  بدَّ  ل  الكهربائيَِّة  للمدافِئ  اآمٍن  ا�ستخداٍم  اأجِل  مْن 

ِة بها، وهي كالآتي: ِة وال�سالمِة والوقايِة الخا�سَّ حَّ باإر�ساداِت ال�سِّ
و�سُل المدفاأِة الكهربائيَِّة بالماأخِذ الخا�ضِّ بها مبا�سرًة.  -  1

تجنُب ا�ستخداِم و�سالٍت كهربائيٍَّة رديئِة النوعيِة لتو�سيِل التياِر الكهربائيِّ للمدفاأِة   -  2
الكهربائيَِّة.

في  الأثاِث  قطِع  اأو  ّجاِد  ال�سِّ تحَت  الكهربائيَِّة  التو�سيالِت  اأ�سالِك  و�سِع  تجنُُّب   -  3
المنزِل.

و�سُع المدفاأِة في مكاٍن جيِِّد التَّهويِة بعيًدا عِن الموادِّ القابلِة لال�ستعاِل.  -  4
تجنُُّب ترِك المدفاأِة في و�سِع التَّ�سغيِل دوَن مراقبٍة.  -  5
عدُم ا�ستخداِم المدفاأِة كاأداٍة لالإ�سعاِل اأو التَّ�سخيِن.  -  6

ْر فكِّ
ِح المكيِِّف بيَن الحيِن والآخِر؟ ما الم�سكلُة المترتِّبُة على عدِم تنظيِف مر�سِّ



76

الحريَق  وت�سبَِّب  لل�سقوِط  تتعر�َض  ل  لكي  وحَدهم؛  الأطفاِل  عنَد  تركها  تجنُُّب   -  7
وتلحَق ال�سرَر بهم.

وجوُد قاطٍع للكهرباِء لف�سِل التَّّياِر عنَد �سقوِط المدفاأِة.  -  8

النَّ�شاُط )4-4(: اقتراحاٌت لتخفي�ِس قيمِة فاتورِة التَّدفئِة
بالنَّظِر اإلى مات�ستهلكُه الأ�سرُة من وقوٍد )غاٍز، اأو كهرباَء...( في عمليَِّة التَّدفئِة خالَل 
ُل ِعبًئا اإ�سافيًّا علىالمواطِن  ا، وهذا ي�سكِّ العاِم نجُد الكمياِت الم�ستهلكَة كبيرًة جدًّ
التَّدفئِة، ثمَّ  �َض فاتورَة  الّطاقَة وتخفِّ اأن توفَِّر  ْر في اقتراحاٍت من �ساأنها  ولِة. فكِّ والدَّ
على  اإليِه  ماتو�سلَت  واعر�ض  الآتي،  ِط  المخطَّ في  المقترَحْيِن  الحلَّيِن  اإلى  اأ�سفها 

زمالئَك، باإ�سراِف معلِّمَك.

اقتراحاُت تخف�ِس قيمِة 
فاتورِة التَّدفئِة

الإ�ستفادُة قدَر الإمكاِن 
م�ِض مْن حرارِة ال�سَّ

تقليُل فقداِن الحرارِة
بعزِل المنزِل

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

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

النَّ�شاُط )4-5(: ال�ستخداُم الآمُن للتَّدفئِة المركزيَِّة
ابحْث في م�سادِر المعرفِة المتاحِة لديَك عن ار�ساداِت ال�ستخداِم للتَّدفئِة المركزيَِّة، 

لَت اإليِه على زمالِئك، باإ�سراِف معلِّمَك. واعر�ْض ماتو�سَّ
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ت�سميُم و�سيلٍة للتّعامِل الآمِن مَع و�سائِل التَّدفئِة المنزليَِّة.تمريُن )1-4(

النتاُج التَّعلُّميُّ

َم و�سيلًة اإر�ساديًَّة للتَّعامِل الآمِن مَع و�سائِل التَّدفئِة المنزليَِّة. ي�سمِّ  •

المعلوماُت النظريَُّة

ت�سه��ُم التوعيُة باأهميِة ال�ستخداِم الآمِن لو�سائ��ِل التَّدفئِة المنزليَِّة وطريقتِه في التَّقليِل 
تاِء. مَن الحوادِث الَّتي قْد تنجُم عن �سوِء ا�ستخداِم هذِه الو�سائِل في ف�سِل ال�سِّ

الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الالزمُة

 ، نٌة، ول�سٌق، ومق�ضٌّ ٌن، واأقالٌم ملوَّ كرتون��ٌة فارغٌة، ولوحاُت كرتوٍن ملوٍن، وورٌق ملوَّ
واأعواُد �سواٍء، وم�سطرٌة، وماء، و�سابوٌن.

ُخُطواُت تنفيِذ التَّمريِن

قُم وُر التَّو�سيحيَُّةخُطواُت العمِلالرَّ ال�سُّ

ِة 1 المِة العامَّ ِة وال�سَّ راِع متطلَّباِت ال�سحَّ
عنَد ا�ستخداِم المق�ضِّ والاّل�سِق.

زمَة لعمِل 2 جهِز الم��وادَّ والأدواِت الالَّ
و�سيلِة اإر�ساٍد ح��وَل ال�ستخداِم الآمِن 
لو�سائ��ِل الّتدفئ��ِة المنزليَّ��ِة قب��َل البدِء 

كِل )6-4(. بالعمِل، كما في ال�سَّ

كُل )6-4( ال�سَّ
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اأغل��ِق الطرَف المفتوَح م��َن الكرتونِة 3
بالاّل�سِق، ثمَّ خِذ القيا�َض الالزَم لتغطيِة 
نٍة، كما في  اأوجِه الكرتونِة باأوراٍق ملوَّ

ال�ّسكِل )7-4(.

كُل )7-4( ال�سَّ
َن 4 المل��وَّ ال��ورَق  اأو  الكرت��وَن  ثبِّ��ِت 

��ِق لتغطيِة اأوجِه الكرتونِة، كما  بالاّل�سِ
كِل )8-4(. في ال�سَّ

كُل )8-4( ال�سَّ
�ستاٍء 5 اأجِل  »ِمْن  الآتَي  العنواَن  اكتِب 

في  كما  الملوِن،  الورِق  على  اآمٍن« 
كِل )9-4(. ال�سَّ

كُل )9-4( ال�سَّ
واِء خل��َف العنواِن، 6 األ�سْق اأع��واَد ال�سِّ

��رُف الح��ادُّ ف��ي  بحي��ُث يك��وُن الطَّ
كِل )10-4(. الأ�سفِل، كما في ال�سَّ

كُل )10-4( ال�سَّ
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7

8

ندوِق، كما في  ثبِّْت الأعواَد على ال�سُّ
كِل )11-4(. ال�سَّ

ار�سْم عل��ى الورِق اأ�س��كاًل وت�ساميَم 
متنوعًة وف��َق ما تراُه منا�سًب��ا، ثمَّ ق�ضَّ 
الت��ي ر�سمتها  الأ�س��كاَل والت�سامي��َم 
ن�سائ��َح  عليه��ا  واكت��ْب   ، بالمق���ضِّ
وار�س��اداٍت ع��ِن ال�ستخ��داِم الآم��ِن 
لو�سائ��ِل التدفئ��ِة المنزلي��ِة، كم��ا في 

كِل )12-4(. ال�سَّ

كُل )11-4( ال�سَّ

كُل )12-4( ال�سَّ
ما 9 وفَق  ال�سندوِق  على  الأوراَق  ثبِت 

كِل )13-4(. تراُه منا�سًبا، كما في ال�سَّ

كُل )13-4( ال�سَّ

ندوِق في 10 اختْر مكاًنا منا�سًبا لو�سِع ال�سُّ
م�سغِل التَّربيِة المهنيَِّة، اأْو في المعر�ِض 
في  اأْو  المدر�سُة،  تقيمُه  الذي  المهنيِّ 
منطقِتَك،  في  والتَّعليِم  التَّربيِة  مديريِة 

كِل )14-4(. كما في ال�سَّ
كُل )14-4( ال�سَّ
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اأع��ِد الأدواِت الَّت��ي ا�ستخدمته��ا اإلى 11
�ِض، وات��رِك المكاَن  مكانه��ا المخ�سَّ

نظيًفا.
ابوِن 12 اغ�س��ْل يديَك جيًِّدا بالم��اِء وال�سّ

بعَد النتهاِء مَن العمِل، دوَن اْلإ�ْسراِف 
ِفي اْلماِء.

تمريٌن عمليٌّ

في  تعلَّمَت  كما  المنزليَِّة،  التَّدفئِة  لو�سائِل  الآمِن  لال�ستخداِم  اإر�ساديًة  و�سائَل  ْم  �سمِّ  •
التمريِن ال�سابِق، في م�سغِل الّتربيِة المهنيَِّة، وباإ�سراِف معلِِّمك.

حلُّ الم�شكالِت، والعمُل الجماعيُّمهاراُت الريادِة

ت��اِء نتيجَة ارت��كاِب اأخطاٍء  ت��زداُد ح��الُت الختن��اِق والحرائِق ف��ي ف�سِل ال�سِّ
وممار�س��اٍت غيِر �سحيحٍة. بالتن�سي��ِق مع اإدارِة المدر�سِة وباإ�س��راِف معلِّمَك ومن 
ْم ل�ستقب��اِل رجِل الدفاِع المدنيِّ للتحدِث عِن  خ��الِل العمِل �سمَن مجموعاٍت نظِّ
ي اإلى ح��دوِث الحرائِق وكيفيَِّة الوقايِة منها،  حيحِة الَّتي توؤدِّ الممار�س��اِت غيِر ال�سَّ
ثم اكتْب تقريًرا عْن هذِه الزيارِة، وحاوْر معلَّمَك وزمالءَك الطلبَة واأ�سرتَك في اأبرِز 

. فاِع المدنيِّ َمها رُجُل الدِّ الّن�سائِح الَّتي قدَّ
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اذكْر ثالثًة من الإر�ساداِت الوقائيَِّة الواجِب اتباُعها للوقايِة من اأخطاِر الحريِق لكلٍّ من:  -  1
ج� - مدفاأِة الكهرباِء. ب - مدفاأِة الغاِز.  مدفاأِة الكاِز.   - اأ 

ِن الخطَر المترتَِّب على كلٍّ مَن التَّ�سرفاِت الآتيِة: خمِّ  -  2
- ادخاُل مدفاأِة الغاِز للحّماِم عنَد ال�ستحماِم. اأ 

ب - و�سُع تو�سيالِت المدفاأِة الكهربائيَِّة تحَت ال�سّجاِد وِقَطِع الأثاِث.
ج� - تنظيُف اأ�سطِح المكيِِّف بموادَّ تلميِع الأثاِث.

- رمُي مخلَّفاِت الفحِم والحطِب في �سناديِق النفاياِت وهَي م�ستعلٌة. د 
- ت�سقُق اأ�سالِك الّتو�سيِل لمدفاأٍة كهربائيٍَّة اأو اهتراوؤها. ه� 

اأعْد  ثمَّ  المنزليَِّة،  التدفئِة  و�سائِل  ا�ستخداِم  �سوُء  �سبَّبُه  ق�سًة عن حادٍث  اكتْب   -  3
ِة مع تغييٍر اإيجابيٍّ لنهايتها. كتابَة الق�سَّ

ِمْيَزًة واحدًة و�سلبيًَّة  التدفئِة، اكتْب  مدفاأُة الكهرباِء ومدفاأُة الكاِز من و�سائِل   -  4
واحدًة لكلٍّ منهما.

الجيراِن  بيِت  ال�ستاِء على �سوِت �سراٍخ من  اأياِم  مْن  يوٍم  ا�ستيقَظ معاٌذ ذاَت   -  5
ْد خم�سَة احتمالٍت لأ�سباِب حدوِث هذا الحريِق. جّراَء ن�سوِب حريٍق، عدِّ

رتْب و�سائَل التَّدفئِة الآتيَة ابتداًءا مَن الأكثِر اأماًنا اإلى الأقلِّ اأماًنا:  -  6

الكاُز، الغاُز، المكيِّفاُت الكهربائيَُّة، مدافُئ الفحِم اأو الحطِب.

ر�ِس اأ�سئلُة الدَّ
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t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG وِر الآتيِة: ْد نوَع الَوقوِد الم�ستخدِم في كلٍّ مْن و�سائِل التَّدفئِة في ال�سُّ حدِّ  -  7

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

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

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

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

�سْع اإ�سارَة )√( يف املكاِن املنا�سِب مَن اجلدوِل.
ميكنني بعَد درا�سِة هذِه الَوحدِة اأْن:

قُم ُر الأداِءالرَّ موؤ�سِّ
ب�شكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيٍِّد جدًّ

اأُعدَد و�سائَل الّتدفئِة المنزليَِّة.1
اأُ�سّغَل و�سائَل الّتدفئِة المنزليَِّة.2

3
مدفاأِة  مَع  التَّعامِل  عنَد  الاّلزمَة  الوقائيََّة  الإر�ساداِت  َف  اأتعرَّ

الفحمِ اأو الحطِب.
َح الإجراءاِت الوقائيََّة للوقايِة من اأخطاِر مدفاأِة الغاِز.4 اأُو�سِّ
َح التَّحذيراِت الواجَب اأخذها عنَد التَّعامِل مَع مدفاأِة الكاِز.5 اأو�سِّ
اأبيََّن طرائَق الوقايِة من اأخطاِر المكيِّفاِت.6

7
ِة وال�سالمِة والوقايِة من اأخطاِر مدافِئ  حَّ َد اإر�ساداِت ال�سِّ اأعدِّ

الكهرباِء.
اأتعامَل مَع و�سائِل التدفئِة المنزليَِّة ب�سكٍل اآمٍن.8

9
ِة عند ا�ستخداِم و�سائِل  المِة العامَّ ِة وال�سَّ حَّ اأطبَِّق تعليماِت ال�سِّ

عِة. التَّدفئِة المتنوِّ



الِحَرُف التَّقليديَُّة

الَوحدُة ال�ّساد�سُة

ما اأ�شهُر الحرِف التَّقليديَِّة الأردنيَِّة؟
رِت الحرُف التَّقليديَُّة و�شولاً اإلى وقتنا الحا�شِر؟  كيَف تطوَّ

؟   ما دوُر الحرِف التقليديَِّة في دعِم القطاِع ال�شياحيِّ



الثَّقافيِّ  الفرِد وفي الإرِث  ا فاعلاً في حياِة  اإ�شهاماً عُة  المتنوِّ التقليديَُّة  الِحَرُف  ُت�شهُم 
. وترتبُط هذِه الحرُف بحياِة الإن�شاِن واأ�شالِتِه، وتعك�ُس طرَق معي�شِة  للمجتمِع الإن�شانيِّ
الأفراِد عن طريِق ا�شتخداِم الموادِّ الخاِم في البيئِة المحليَِّة، وُت�شهُم بع�ُس هذِه الحرِف 

في تح�شيِن معي�شِة الفرِد والأ�شرة.

نماذَج  ُذ  اأنواِعها،وتنفِّ وبع�َس  التَّقليديَِّة،  الِحرِف  اأهميََّة  الَوحدِة  هذِه  في  ُف  �شتتعرَّ
ُف كيفيََّة ت�شويقها. منها با�شتخداِم موادَّ مَن البيئِة المحليَِّة، وتتعرَّ

يُتوقَُّع منَك بعَد درا�سِة هذِه الَوحدِة اأْن:

َف مفهوَم الِحَرِف التَّقليديَِّة. تتعرَّ  
َح اأهميََّة الِحَرِف التَّقليديَِّة. تو�شِّ  

ِن،  مِل الملوَّ ، والزخرفِة بالرَّ َف بع�َس اأنواِع  الحرِف التَّقليديِِّة مثَل: �شناعة الق�سِّ تتعرَّ  
يتوِن.  ِط، وفنِّ الف�شيف�شاِء، والأ�شداِف البحريَِّة، والحليِّ مْن َعجِم الزَّ والُب�شُ

تتعرَف طرَق تنفيِذ بع�ِس الِحرِف التَّقليديَِّة.  
ا موادَّ مَن البيئِة المحليَِّة. َذ نماذَج مَن منتوجاِت الحرِف التقليديَِّة م�شتخدماً ُتَنفِّ  

َق بع�َس الِحَرَف التَّقليديَِّة بطريقٍة �شحيَحٍة. ت�شوِّ  
َر اأهميََّة الِحَرِف التقليديَِّة في دعِم حركِة ال�شياحِة. ُتَقدِّ  

ِة اأثناَء العمِل في الحرِف التَّقليديَِّة. لمِة العامَّ ِة وال�شَّ حَّ تطبَِّق متطلباِت ال�شِّ  
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ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ
 الِحَرُف التَّقليديُّة الأردنيَُّة

بعيدٍة،  اأزمنٍة  اإلى  يعوُد  وثقافيٍّ  ح�شاريٍّ  باإرٍث  الها�شميَُّة  الأردنيَُّة  المملكُة  تتميَُّز 
هذِه  وتنوعْت  الح�شاريِة،  هويَّتها  عن  تعبِّر  تقليديَّةاً  وحرفاًا  �شناعاٍت  خلَلها  عرفْت 
خرفَة  والزَّ والف�شيف�شاَء،  والتَّطريَز،  والخزَف،  والفّخاَر،  َط،  الُب�شُ ف�شملِت  ناعاُت  ال�شِّ
، وغيرها، اإذ ت�شاهُم  ينِة، والحليِّ ِن، واأوانَي الماأكِل والم�شرِب، واأدواَت الزِّ بالرمِل الملوَّ
، وتعتمُد على خاماٍت تتوفُر  منتوجاُت الحرِف في دعِم ال�شياحِة والقت�شاِد في الأردنِّ

في البيئِة المحليَِّة.
اأوًل:مفهوُم الحرِف التقليديَِّة

الحرُف التقليديَُّة كلَّ المهِن اليدويَِّة التي يمار�شها الإن�شاُن لتلبيِة احتياجاتِه الماديَِّة المتمثلِة 
الحرِف  ولهذِه  رزقِه،  لك�شِب  ينتجُه  ما  اأو  وم�شربِه،  وماأكلِه  لملب�شِه  ينتجُه  فيما 

ارتباٌط وثيٌق باأذواق المجتمع وعاداتِه وتقاليدِه وثقافتِه.
ثانياً: اأهميَُّة الِحَرِف التَّقليديَِّة

والمعنويِّ  الماديِّ  الجانبين  عن  معبٌِّر  رمٌز  اأنَّها  في  التقليديَِّة  الحرِف  اأهميَُّة  تكمُن 
ُز على تقاليَد موروثٍة مما ي�شاهُم في اإبراِز الّطابِع الح�شاريِّ  للمجتمِع، وهَي حرٌف تركِّ
بيَن  المبا�شرَة  العلقَة  ُد  توؤكِّ فهَي  الإن�شانيِّ  طاِبعها  اإلى  واإ�شافةاً  للمجتمعاِت.  والثقافيِّ 

ُز موهبَة العاملين بها ومقدرَتهم. الِحَرِفيِّ وما يبدُعُه مْن اأعماٍل، وتعزِّ
ثالثًا: طرُق اإعداِد بع�ِس الحرِف التَّقليديَِّة

 ، والحليِّ الأثاِث،  مثُل:  الها�شميِة،  الأردنيِة  المملكِة  في  التَّقليديَُّة  الحرُف  ُع  تتنوَّ
واأواني الماأكِل والم�شرِب، واأدواِت الزينِة وغيرها، ومْن هذِه الحرِف: 
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اللَِة حرفُة ال�سِّ  -  1
ِة  عيِر الجافَّ للِة على ا�شتخداِم الق�سِّ الماأخوِذ من �شيقاِن القمِح وال�شَّ َتعَتِمُد حرفُة ال�شِّ
يفيِّ يقمَن بعمِل  في اأعماٍل فنيٍَّة وعمليٍَّة في اآٍن واحٍد، اإذ كانت النِّ�شاُء في المجتمِع الرِّ
عٍة من الحياِة اليوميَِّة مثَل الأطباق، واأ�شبحْت  اأدواٍت ُي�شتفاُد منها في مجالٍت متنوِّ
كَل )1-6(. في الوقِت الحا�شِر ُت�شتعمُل لتزييِن اأركاِن المنزِل وجدرانِه. انظِر ال�شَّ

. كُل )6-1(: بع�ُس منتجاِت الق�سِّ ال�شَّ

. عٍة مَن الق�سِّ َوٌر لمنتجاٍت متنوِّ النَّ�شاُط )6-1(: �سُ
 ، ا لمنتجاٍت م�شنوعٍة مَن الق�سِّ با�شتخداِم م�شادِر المعرفِة المتاحِة لديَك اجمْع �شوراً

ثمَّ األ�شقها على لوحٍة ُتعلَُّق في م�شغِل التَّربيِة المهنيَِّة، باإ�شراِف معلِّمَك.

عيِر  القمِح وال�شَّ �شيقاِن  الماأخوِذ مْن  الق�سِّ  الأطباُق مَن  ُت�شَنُع   : الق�سِّ عمُل طبٍق مَن 
الجاّفِة في مو�شِم الح�شاِد. وبعَد جمِع الق�سِّ يو�شُع في اإناٍء وا�شٍع لكي ل ينك�شَر، 
ِف )التك�ّشِر(  �ٍس للتَّق�شُّ وعنَد بْدِء العمِل ُيغَمُر في الماِء، وحيَن ي�شبُح ليِّنااً وغيَر معرَّ
ُيْخَرُج مَن الماِء وُيَلفُّ بقطعِة قما�ٍس ليبقى رطباًا َوليِّناًا اأثناَء العمِل، وفي بدايِة العمِل 
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ِن مِل الملوَّ خرفِة بالرَّ حرفُة الزَّ  -  2
عِة  مِل باألواِنِه المتنوِّ تمتاُز المملكُة الأردنيَُّة الها�شميَُّة بهذِه الحرفِة التَّقليديَِّة؛ لتوافِر الرَّ
ياحيَِّة التي توؤمُّ )تزوُر( هذِه  في مناطَق معاَن والبترا والعقبِة، ولوجوِد الأفواِج ال�شِّ
جاجيَُّة.  الزُّ القواريُر  وُتملأُ  هذا،  يوِمنا  اإلى  الحرفُة  هذِه  تماَر�ُس  حيُث  المناطَق، 

ِن بت�شاميَم زخرفيٍَّة �شعبيٍَّة جميلٍة م�شتوحاٍة من البيئِة الأردنيَِّة. مِل الملوَّ بالرَّ

ٍة، فكلُّ ماتحتاُجُه من�شدٌة �شغيرٌة  وتمتاُز هذِه الحرفُة بعدِم حاجتها اإلى اأدواٍت معقدَّ
ناعيَِّة  بيعيَِّة، وال�شِّ بغاِت الطَّ َن الُمعاَلِج بال�شَّ مِل الملوَّ ي�شُع الحرفيُّ فوقها اأطباَق الرَّ
جاجِة، ي�شتخدُم لو�شِع الرمِل في  اأحياناًا، ومحقٌن معدنيٌّ  طويٌل لي�شَل اإلى قعِر الزُّ
َن لي�شعُه في الِمحقِن،  مَل الملوَّ الزجاجِة وت�شكيلِه، وملعُق �شغيرٌة يتناوُل بها الرَّ

وِر واإل�شاِقها داخَل الزجاجِة. و�شلٍك حديديٍّ ُي�شتعَمُل لإدخاِل ال�شُّ

ْر فكِّ
خرفِة؟ ولماذا؟ مِل العاديِّ في الزَّ هل يمكُن ا�شتخداُم الرَّ

جاجِة  الزُّ داخَل  الِمْحَقِن  بو�شـعِ  العمليَُّة  تبداأُ  وتعبئتُُه:  ِن  الملوَّ مِل  بالرَّ خرفِة  الزَّ طريقُة 
َقٍة، مما يوؤّدي  مِل با�شتعماِل الملعقِة ال�شغيرِة، ثمَّ ر�شِم مثلَّثاٍت ُمتل�شِ وَتعِبَئِتِه بالرَّ
ِن ي�شتطيُع الفّناُن  اإلى تكويِن الفراِغ على �شكِل رقِم �شبعٍة، ومن هذا ال�شكِل المتكوِّ

الق�سِّ  لّفاِت  الأعواُد، ويلفُّ حوَلها عدٌد من  وتربُط هذِه  ا  معاً اأعواٍد  ثلثُة  ُتجَدُل 
بمقداِر ثلِث لّفاٍت، وت�شدُّ ب�شكٍل جّيٍد، وي�شتمرُّ العمُل بهذِه الطريقِة مَع ا�شتخداِم 
خرفِة با�شتخداِم  ، ثمَّ تاأتي عمليَُّة الزَّ اِة )المخرَز( اإلى اكتماِل طبِق الق�سِّ مَّ الإبرِة الُم�شَ
: اأ�شكاِل النَّباتاِت، والأ�شكاِل  ، مثَلُ ةاً خرفُة اأ�شكالاً عدَّ نِة، وتاأخُذ الزَّ اأعواِد الق�سِّ الملوَّ

. وتظهُر فيها البراعُة والإبداُع.  الهند�شيَِّة، و�شكِل العلِم الأردنيِّ
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ِن. ال�ّشكُل )6-2(: الزخرفُة بالرمِل الملوَّ

للأ�شجاِر  ا  �شوراً فير�شُم  مهارتِه،  ح�شَب  زاهيٍة  باألواٍن  يريُده،  الّذي  كِل  ال�شَّ ر�شَم 
كِل )2-6(. هوِر والأ�شكاِل الهند�شّيِة وغيرها، كما في ال�شَّ والزُّ

ُع الحرِف التقليديَِّة النّ�شاُط )6-2(: تنوُّ
التَّقليديَِّة  الحرِف  مَن  اأنواٍع  عن  ابحْث  لديَك،  المتاحِة  المعرفِة  م�شادِر  با�شتخداِم 

وقم بما ياأتي:
�شنِِّف المحتوياِت �شمَن مجالٍت حرفيٍَّة، ) اأواٍن للماأكِل والم�شرِب، وتزييِن   - 1

ينِة(. المنزِل، وحليٍّ للزِّ
خارَف الَّتي تتميُز بها منتوجاُت مجاٍل ما. ادر�ِس الأ�شكاَل والألواَن والزَّ  -  2

وِق المحليِّ  لبع�ِس منتوجاِت الحرِف التَّقليديََّة.  رائيََّة في ال�شُّ ادر�ِس الحركَة ال�شِّ  -  3
لَت اإليِه على زملئَك باإ�شراِف معلِّمَك. ثمَّ اعِر�ْس ما تو�شَّ

حرفُة النّ�سيِج والبُ�ُسِط  -  3

اأُ من ثقافِة الإن�شاِن وحياتِه، وهَو مْن اأقدِم  كاَن فنُّ النَّ�شيِج وما يزاُل جزءاًا ل يتجزَّ
َة اهتماٌم كبيٌر بفنِّ �شناعِة  الأعماِل الّتي مار�شها الإن�شاُن وكاَن وليَد حاجِتِه، وثمًّ
عبيِّيَن   النَّ�شيِج ال�شعبيِّ في المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة، وما يزاُل الكثيُر مَن الحرفيّيَن ال�شَّ
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الخاماِت  مَن  م�شتفيديَن  الحرفَة،  هذِه  يمار�شوَن 
عِر  وِف وال�شَّ المتوفرِة في البيئِة المحليَِّة، من خيوِط ال�شّ
للخيوِط  كبيًرا  ًرا  تطوُّ ونلم�ُس  القطِن،  وخيوِط  والوَبِر 

ُن محليًّا، وكذلك للتَّ�شاميِم والنُّقو�ِس. التي ُتْغَزُل وتلوَّ

ومن حيــُث ا�شتعمالُت النَّ�شيــِج فاإنَّ اأكثَر مــا يقوُم بِه 
النَّ�شاجــوَن في المملكــِة الأردنيَِّة الها�شميَّــِة هَو ن�شج 
ْعــِر واأ�شرجــِة الخيِل  ــِط والحقائــِب وبيــوِت ال�شَّ الُب�شُ
كَل )3-6(. وال�ّشجاِد والجدارياِت وغيرها. انظِر ال�شَّ

حرفُة الف�سيف�ساِء  -  4
غيرِة وا�شتعماِلها في زخرفِة الفراغاِت الأر�شيَِّة  باِت الحجريَِّة ال�شَّ هو فنُّ �شناعِة المكعَّ
والجداريَّــِة وتزيينهــا، عن طريِق تثبيتها فــي مونٍة تعمُل على تما�شِكهــا فوَق الأ�شطِح 
دٍة،  ، ذاَت األواٍن متعدِّ عةاً َل ت�شاميَم هند�شيَّةاً واإن�شانيَّةاً ونباتيَّةاً وحيوانيَّةاً متنوِّ الّناعَمِة لت�شكِّ
وا�شتخدمــْت موادُّ كثيرٌة لتنفيِذ هــذِه الّلوحاِت، فكانْت في البدايــِة ح�شىاً وحجارةاً 

ا رخاميَّةاً  و�شدفاًا ثمَّ قطعاً
وفخاريَّــةاً ورقائَق ذهبيَّةاً 
فــنُّ  وُيَعــدُّ  وغيَرهــا، 
الف�شيف�شــاِء مــَن الفنوِن 
رقيَِّة القديمِة، كذلَك  ال�شَّ
ُتَعّد مدينُة مادبا عا�شمَة 
الأردنيَّــِة.  الف�شيف�شــاِء 

كَل )4-6(. انظر ال�شَّ

كُل )6-3( : ب�شاٌط من  ال�شَّ
اأعماِل النَّ�شيِج.

كُل )6-4(: لوحٌة لخريطٍة مَن الف�شيف�شاِء مْن مادبا. ال�شَّ
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ِف الحرَف التقليديََّة. عرِّ  -  1

علِّل ُكلًّ مما ياأتي:  -  2
لِل. ُيْنَقُع الق�سُّ بالماِء قبَل بدِء عمِل ال�شِّ  - اأ 

ِن فيها. مِل الملوَّ خرفِة بالرَّ ب - ت�شتهُر العقبُة ومعاُن والبترا بوجوِد حرفِة الزَّ
. ِن طويلاً مِل الملوَّ - يكوُن الِمحقُن الم�شتخدُم في الزخرفِة بالرَّ جـ 

ِن. ِد الموادَّ والأدواِت التي ي�شتخدُمها الحرفيُّ للزخرفِة بالرمِل الملوَّ عدِّ  -  3

ح ثلثةاً من الأ�شباِب التي تدعو للمحافظِة على الحرِف التَّقليديَِّة ودعِمها. و�شِّ  -  4

ا مَن الحرِف التقليديَِّة الأردنيَِّة. ْد اأربعاً عدِّ  -  5

. عدِد الموادَّ والأدواِت التي ي�شتخدُمها الحرفيُّ في اأعماِل الق�سِّ  -  6

حيحِة، فيما ياأتي: �شْع دائَرةاً حوَل رمِز الإجابِة ال�شَّ  -  7
الجافِة  عيِر  القمِح وال�شَّ الماأخوِذ مْن �شيقاِن  الق�سِّ  ا�شتخداِم  تعتمُد على   ) 1(

ا. في اأعماٍل فنيٍَّة وعمليٍَّة في اآٍن معاً
ن. مل الملوَّ خرفة بالرَّ - حرفة الزَّ اأ 

لَلِة. ب - حرفة ال�شِّ
ِحرفُة الّن�شيِج والب�شِط. جـ - 

- حرفُة الف�شيف�شاِء. د 

ر�ِس اأ�سئلُة الدَّ



106

حاجِتِه  وليدَة  وكانت  الإن�شاُن،  مار�شها  التي  الأعماِل  اأقدِم  من  حرفٌة   )2(
با�شتخداِم خاماِت متوافرٍة في البيئِة المحّليِة.

- حرفُة ال�ّشللِة. اأ 
ِن. مِل الملوَّ خرفِة بالرَّ ب - حرفُة الزَّ

جـ - حرفُة الف�شيف�شاِء.
- حرفُة الن�شيَج والب�شِط. د 

المدينُة الأردنيَُّة التي ت�شتهُر بحرفِة الف�شيف�شاِء هي:  )3(
- عّمان. اأ 

لط. ال�شَّ ب - 
مادبا. جـ - 

الكرك.  - د 
ِن. مِل الملوَّ الموادُّ والأدواُت اللزمُة لإعداِد حرفِة الزخرفِة بالرَّ  )4(

ٌن ومحقــٌن معدنيٌّ وملعــُق �شغيــرٌة واأوعيٌة  من�شــدٌة ورمٌل ملــوَّ  - اأ 
زجاجية.

من�شدُة ومحقُن معدنُي وملعُق �شغيرُة. ب - 
ٌن. جـ - محقٌن معدنيٌّ ومن�شدٌة ورمٌل ملوَّ

ٌن واأوعيٌة زجاجيٌَّة وملعُق �شغيرٌة. - رمُل ملوَّ د 
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الدر�ُس الثاين
 الحرُف التقليديَُّة وطرائُق ت�سويِق منتجاِتَها

ٌة؛ لأّنها تعك�ُس ذاكرَة  للحرِف التَّقليديَِّة في المملكــِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة اأهميٌَّة خا�شَّ
، لذا ل بّد من الهتماِم بهــا وتطويِرها، وقْد عادْت بع�ُس هذِه  عِبيَّ ــِة وموروَثها ال�شَّ الأمَّ
الح��رِف اإلى الإنتعا�ِس. وفي الوقِت الحا�شِر اأ�شبحِت الح��رُف التَّقليديَُّة رافًدا للنَّ�شاِط 
ُر ت�شويَقها،  ؛ لذا يتمُّ ت�شنيُع منتجاتها باأ�شكاٍل تر�شي مختلَف الأذواِق، مما ُيَي�شِّ ياحيِّ ال�شِّ

. وي�شاهم في النُّموِّ القت�شاديِّ
اأوًل: نماذُج مَن الحرِف التقليديَِّة

المِدِن  التَّقليديَِّة في مختلف  الحرِف  بالكثيِر مَن  الها�شميَُّة  الأردنيَُّة  المملكُة  تزخُر 
ا من تراِث المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة  ُل هذه الحرُف جزءاًا ُمِهمًّ والقرى الأردنيَِّة، اإْذ ت�شكِّ
الح�شاريِّ الأ�شيِل. وتتنوُع الحرُف التَّقليديَُّة بتنوِع الخاماِت في المناطِق المختلفِة، 
نعِر�ُس  ِة بكلِّ حرفٍة.  الخا�شَّ الخاماِت والأدواِت  بيِع  مراكُز  المحليَِّة  بال�ّشوِق  وتنت�شُر 

فيما ياأتي نموذجين للحَرِف التَّقليديَِّة.
التَّ�سكيُل بالأ�سداِف البحريَِّة  -  1

ت�شتهُر هذِه الحرفُة في مدينِة العقبِة؛ 
عِة  لتوافِر الأ�شــداِف البحريَِّة المتنوِّ
فيها. انظــر ال�شكَل )6-5(، حيث 
ت�شاميــَم  بعمــِل  الحرفيــوَن  يقــوُم 
دٍة من هذِه الأ�شداِف،  زخرفيٍَّة متعدِّ
ناديــِق واإطاراِت  بتثبيتهــا علــى ال�شَّ

ال�شــَوِر والمرايا، واأ�شطٍح اأخرى بت�شاميَم زخرفيٍَّة، كمــا يمكُن ا�شتخداُمها ل�شناعِة 
. الحليِّ

كُل )6-5(: اأ�شداٌف بحريٌة متنوعٌة. ال�شَّ
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معلومٌة

لبِة التي حتمي حيواناًا بحريًّا ل فقاريًّا رخويًّا يعي�ُس  ال�سدفُة البحريَُّة: هَي ا�شُم الق�رشِة ال�شُّ
داخَلها. توجُد الأ�شداُف البحريَُّة جمروفةاً على �شواطىِء البحاِر بكرثٍة ب�شبِب الأمواِج، 
وتكوُن عندها فارغةاً اإذ يكوُن احليواُن الّذي بداخِلها قد ماَت وحتلََّل ج�شُمُه والُتِهَم من 

را�شِة.  قبِل كائناٍت اأخرى، ويجمُع بع�ُس الّنا�ِس هذِه الأ�شداَف هوايةاً اأو بغر�ِس الدِّ

التَّ�سكيُل بالأ�سداِف البحريَِّةتمريُن )1-6(

النّتاُج التَّعلُّميُّ
 ُيزيَِّن غطاَء علبٍة بالأ�شداِف البحريَِّة.	•

المعلوماُت النظريُة
وِر،  ال�شُّ اإطاراِت  وتغطيِة  ناديِق،  وال�شَّ العلِب،  تزييِن  في  البحريَُّة  الأ�شداُف  ُت�شتخدُم 

عٍة. والأ�شطِح الأخرى، بت�شاميَم زخرفيٍَّة متنوِّ
الموادُّ والأدواُت والتَّجهيزاُت الاّلزمُة

، وقلُم  كِل، وورُق تجليٍد، ول�شٌق، ومق�سٌّ اأ�شداٌف بحريٌَّة، وعلبٌة معدنيٌَّة دائريَُّة ال�شَّ
ر�شا�ٍس، وطبُق طعاٍم م�شتديٍر، وماٌء، و�شابوٌن.

ُخُطواُت تنفيِذ التمريِن

َقُم َوُر التَّو�سيحيَُّةخُطواُت العمِلالرَّ ال�سُّ

ِة 1 لمِة العامَّ ِة وال�شَّ حَّ راِع متطّلباِت ال�شِّ
عنَد ا�شتخداِم المق�سِّ والّل�شِق.

كُل )6-6( ال�شَّ

ِز الموادَّ والأدواِت الّلزمَة لتزييِن 2 جهِّ
في  كما  البحريَِّة،  بالأ�شداِف  علبٍة 

ْكِل )6-6(. ال�شَّ
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�شا�ِس حوَل 3 ــْط )علِّــْم( بقلــِم الرَّ َخطِّ
ُمحيِط غطــاِء الُعلبِة فوَق ورِق التَّجليِد 
كل )7-6(. مَن الخلِف، كما في ال�شَّ

كُل )7-6( ال�شَّ
ُق�ــسَّ الّدائــرَة الّتي قمــَت بتحديِدها، 4

كل )8-6(. كما في ال�شَّ

كُل )8-6( ال�شَّ
األ�شِق الّدائــرَة الَّتي ق�ش�شتها ِمْن ورِق 5

التَّجليــِد على غطــاِء العلبــِة، كما في 
ال�ّشكِل )9-6(.  

كُل )9-6( ال�شَّ
�شنِِّف الأ�شــداَف البحريَّــَة المتوفرَة 6

ــكِل والحجِم؛  لديــَك بناءاًا علــى ال�شَّ
لت�شميِم �شكٍل زخرفيٍّ معيٍَّن، كما في 

كِل )10-6(. ال�شَّ

كُل )10-6( ال�شَّ
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عاِم الم�شتديَر فوَق منت�شِف 7 �شْع طبَق الطَّ
الأ�شداِف  باإل�شاِق  واإبداأ  العلبِة،  غطاِء 
حوَلُه وفَق التَّرتيِب با�شتخداِم الل�شِق، 

كِل )11-6(. كما في ال�شَّ

كُل )11-6( ال�شَّ

كُل )12-6( ال�شَّ

كُل )13-6( ال�شَّ

كُل )14-6( ال�شَّ

تكمُل 8 عندما  مكانِه  من  بَق  الطَّ ارفِع 
اإل�شاَق الأ�شداِف البحريَِّة حوَلُه، كما 

كِل )12-6(. في ال�شَّ

اختْر اأ�شدافاًا اأخرى منا�شبةاً ثمَّ األ�شْقها 9
لتهــا، ثــمَّ  الَّتــي �شكَّ داخــَل الدائــرِة 
خارَجها وفَق مــا تراُه منا�شباًا، كما في 

كِل )13-6(. ال�شَّ
األ�شِق الأ�شداَف في مركِز غطاِء العلبِة 10

كل  ال�شَّ في  كما  منا�شباًا،  ماتراُه  وفَق 
.)14-6(

اختْر مكاناًا منا�شباًا لو�شِع العلبِة المزيََّنِة 11
باأنَُّه  ا  علماً المهنيَِّة،  التَّربيِة  م�شغِل  في 
اأغرا�ٍس  ِة  لعدَّ العلبِة  ا�شتخداُم  يمكُن 

مثَل تقديِم الحلوى.
اأِعِد الأدواِت الّتي ا�شتخدمَتها اإلى مكاِنها 12

ا. �ِس، واترِك المكاَن نظيفاً المخ�شَّ
ابوِن 13 وال�شّ بالماِء  جيِّدااً  يديَك  اغ�شْل 

بعَد النتهاِء مَن العمِل.
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تمريٌن عمليٌّ
في  ال�شابق،  التَّمريِن  في  تعلْمَت  كما  البحريَِّة  بالأ�شداِف  كِل  ال�شَّ مربعَة  علبةاً  زيِّْن   	

م�شغِل التَّربيِة المهنيَِّة ، وباإ�شراِف معلِِّمَك.

يتوِن �سناعُة الحليِّ مْن عجِم الزَّ  -  2
الها�شميَِّة،  الأردنيَِّة  المملكِة  اأرا�شي  مْن  الكثيِر  في  يتوِن  الزَّ زراعِة  لنت�شاِر  ا  نظراً
يتوِن ل�شناعِة منحوتاٍت خ�شبيٍَّة  ن�شاأْت حرٌف تقليديٌَّة تعتمُد على ا�شتخداِم خ�شِب الزَّ
جميلٍة، ُتمثُِّل بيئتنا المحليََّة، كما ا�شُتخِدم عجُم الزيتوِن ل�شناعِة حليٍّ متنوعٍة. انظِر 

كَل )15-6(.   ال�شَّ

يتوِن. كُل )6-15(: �شناعاٌت تقليديٌَّة من عجِم الزَّ ال�شَّ

ْر فكِّ
يتوِن في اأ�شياَء اأُخرى؟ هل ُيمكُن ال�شتفادُة مْن عجِم الزَّ
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عمُل قطعِة حليٍّ مْن عجِم الزيتوِنتمريُن )2-6(

النتاُج التعلُّميُّ
ا( مْن عجِم الزيتوِن. يعمَل قطعَة حليٍّ )�شواراً  	

المعلوماُت النظريُة
يتوِن؛ لإنتاِج قطِع حليٍّ باأ�شكاٍل  هَي حرفٌة يدويٌَّة يزاولها البع�ُس با�شتخداِم عجِم الزَّ
ُن دخَل الفرِد والأ�شرِة. ، وبيُعها مما يح�شِّ متنوعٍة، ويمكُن اإنتاُج قطِع حليٍّ ب�شكٍل تجاريٍّ

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
ٌن، وحلقٌة وقفٌل، وخيُط نايلوٍن، وورُق زجاٍج متو�شُط الخ�شونِة،  عجُم زيتوٍن، وخرٌز ملوَّ

، واإبرٌة �شميكٌة، و�شريُط قيا�ٍس اأو م�شطرٌة، وماٌء، و�شابوٌن. ومق�سٌّ
ُخُطواُت تنفيِذ التمريِن

قُم وُر التَّو�سيحيَُّةخُطواُت العمِلالرَّ ال�سُّ

ِة 1 لمِة العامَّ ِة وال�شَّ حَّ راِع متطلباِت ال�شِّ
عند ا�شتخداِم المق�سِّ وورق الزجاج.

كُل )16-6( ال�شَّ

لعمِل 2 اللزمُة  والأدواِت  الموادَّ  جهِز 
يتوِن، كما في  قطعِة حليٍّ من عجِم الزَّ

ال�ّشكِل )16-6(.
يتوِن المراَد ا�شتخدامُه، 3 اغ�شْل عَجَم الزَّ

كِل )17-6(. كما في ال�شَّ

كُل )17-6( ال�شَّ
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بعد غ�شلِه، كما 4 يتوِن  الزَّ ْف عجَم  جفِّ
كِل )18-6(. في ال�شَّ

كُل )18-6( ال�شَّ

تقريباًا من خيِط 5 �شم(  ِق�ْس طوَل )20 
الم�شطرِة،  اأو  القيا�ِس  ب�شريِط  الّنايلوِن 

كِل )19-6(. كما في ال�شَّ

كُل )19-6( ال�شَّ
القيا�ِس 6 اأخِذ  بعَد  النايلوِن  خيَط  ُق�سَّ 

كِل )20-6(. المنا�شِب، كما في ال�شَّ

كُل )20-6( ال�شَّ
تيِن 7 اربُط اأحَد طرفي الخيِط بالقفِل مرَّ

كِل )21-6(. لتثبيِتِه، كما في ال�شَّ

كُل )21-6( ال�شَّ
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يتوِن من اأحِد الأطراِف 8 ُحفَّ عجَم الزَّ
ل�شلمِة  النتباِه  مَع  جاِج  الزُّ بورِق 
كِل )22-6(. اأ�شابعَك، كما في ال�شَّ

كُل )22-6( ال�شَّ

ا�شتمــرَّ فــي الحــفِّ حتى تظهــَر نواٌة 9
�شغيرٌة بلوٍن فاتٍح داخَل العجمِة، كما 

كِل )23-6(. في ال�شَّ

ال�ّشكُل )23-6(

يتوِن 10 ُحــفَّ الطرَف الآخَر لعجمــِة الزَّ
حتــى يظهَر اللَّوُن الفاتــُح للنواِة، كما 

كِل )24-6( في ال�شَّ

كُل )24-6( ال�شَّ

انزْع نــواَة العجمِة با�شتخــداِم الإبرِة 11
ميكِة من الّطرفيِن، كما في ال�ّشكِل  ال�شَّ
ال�ّشابقــَة  العمليَّــَة  ِر  وكــرِّ  ،)25-6(

للعدِد المطلوِب من العجماِت.

كُل )25-6( ال�شَّ
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اأدخــْل خيــَط النايلــوِن فــي العجمــِة 12
ِة خرزاٍت وفَق  المثقوبِة بعَد اإدخاِل عدَّ
كِل  الت�شميِم الذي تريــُد، كما في ال�شَّ

.)26-6(

كُل )26-6( ال�شَّ

اأكمــْل اإدخاَل العجــِم والخــرِز وفَق 13
كِل  الّت�شميِم المطلــوِب، كما في ال�شَّ

.)27-6(

كُل )27-6( ال�شَّ

اربــْط طــرَف الخيــِط عندمــا تنتهي 14
كِل  بالحلقِة مرتيِن لتثبيتِه، كما في ال�شَّ

.)28-6(

كُل )28-6( ال�شَّ
ل 15 اأدخْل طــرَف خيِط الّنايلــوِن في اأوَّ

كِل  الخــرزاِت لإخفائِه، كمــا في ال�شَّ
.)29-6(

كُل )29-6( ال�شَّ
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ــكِل النِّهائــيِّ لل�شواِر، 16 انظــر اإلــى ال�شَّ
كِل  ْد من اتقاِن عملَك كما في ال�شَّ وتاأكَّ

.)30-6(

كُل )30-6( ال�شَّ

كُل )31-6( ال�شَّ

اأعــِد الأدواِت الَّتــي ا�شتخدمَتهــا اإلى 17
�ِس، واتــرْك مكانَك  المخ�شَّ مكاِنهــا 

ا. نظيفاً

ابوِن 18 وال�شّ بالماِء  ا  جيِّداً يديَك  اغ�شْل 
بعَد النتهاِء مَن العمِل،كما في ال�ّشْكِل 

.)31-6(

تمريٌن عمليٌّ
 ا�شتخِدْم عجَم الزيتوِن ل�شناَعِة عقٍد كما تعلَّمَت في التمريِن ال�شابِق، في م�شغِل التَّربيِة 	•

المهنيَِّة، وباإ�شراِف معلِِّمَك.

ثانيًا: ت�سويُق منتوجاِت الحرِف التقليديَِّة
اأ�شبحْت منتوجاُت الحرِف التقليديَِّة علمةاً دالَّةاً على المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة في 
ياحِة الحديثِة الّتي  ياحيَِّة المحلِّيَِّة والعالميَِّة، ومن اأنواِع ال�شِّ المعار�ِس والمهرجاناِت ال�شِّ
نواِت الأخيرِة �شياحُة المتاحِف والمعار�ِس، ومنها متحُف  اأ�شبحت تنمو ب�شرعٍة في ال�شَّ
، الَّذي يحتوي الكثيَر مَن المنتوجاِت التي  ِج الرومانيِّ عبّيِة الأردنيُّ في المدرَّ الحياِة ال�شَّ
عٍة ا�شتعملها  تمثُل الحرَف اليدويََّة التقليديََّة في المملكِة، من اأزياَء وحليٍّ واأدواٍت متنوِّ

الأفراُد في حياتهم اليوميَِّة منُذ الِقَدِم، وغيرها.
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النّ�شاُط )6-3(: تاأ�سي�ُس متحٍف �سعبيٍّ في المدر�سِة.
ثمَّ  المحليَِّة،  التقليديَِّة  بالحرِف  يَن  المهتمِّ عِن  المدر�شِة  في  اأِْي  للرَّ ا  ا�شتطلعاً اأجِر 

باإ�شراِف معلِّمَك قم بما ياأتي:
لبِة،  والطَّ �شيَن  المدرِّ من  المهتّميَن  مَن  اأع�شاوؤها  عبيِّ  ال�شَّ للّتراِث  لجنةاً  ْل  �شكِّ  -  1

ا للَّجنِة. ْم �شعاراً و�شمِّ
تعاوْن مَع اأع�شاِء اللَّجنِة في جمِع منتوجاٍت ل�شناعاٍت تقليديٍَّة؛ لتاأ�شي�ِس متحٍف   -  2

�شعبيٍّ في المدر�شِة، مع كتابِة لوحاٍت ُتبيُِّن نبذةاً عِن المعرو�شاِت.

عبيَِّة الأردنيُّ ي�شمُّ الحليَّ والم�شنوعاِت اليدويََّة والأزياَء، ويقُع  فمتحُف الحياِة ال�شَّ
ِة. ومن المعار�ِس الموجودِة في المملكِة  ِج الرومانيِّ ويتبُع دائرَة الآثاِر العامَّ في المدرَّ
الأردنيَِّة الها�شميَِّة معر�ُس التُّراِث والحَرِف الفنيَِّة الذي ي�شتمل على الأعماِل اليدويَِّة، 

والتطريِز وال�شناعاِت الخ�شبيَِّة، والرمليَِّة والفّخارياِت. 

النّ�شاُط )6-4(:متاحُف للحرِف التَّقليديَِّة
ابحــْث في م�شــادِر المعرفِة المتاحِة لديَك عــن متاحَف تعِر�ُس الحيــاَة ال�شعبيََّة في 
المملكــِة الأردنيَّــِة الها�شميَّــِة. واذكرها واذكر الحــرَف التقليديََّة فيهــا، ثمَّ اعر�ْس 

ْلَت اإليِه على زملءَك باإ�شراِف معلِِّمَك.      ماتو�شَّ

 ِفْكَرُة م�سروٍع رياديٍّ

فُه، ثمَّ فّكْر في عمِل ت�شاميَم وُحليٍّ منُه، واعر�ْس اأفكارَك؛  يتوِن ونظِّ اجمْع عَجَم الزَّ
معقولٍة  باأ�شعاٍر  تنتجُه  ما  وبيُع  م�شروعَك  تكبيُر  ويمكنَك  المدر�شِة،  معر�ِس  في 

باإ�شراِف معلِّمَك.



118

ْد ثلَث قطٍع مْن موجوداِت المنزِل يمكُن ل�شُق الأ�شداِف البحريَِّة على  عدِّ  -  1
اأ�شطحها.

ْر كلًّ مّما ياأتي: برِّ  -  2
- ن�شوُء �شناعاٍت تقليديٍَّة عديدٍة تعتمُد على ا�شتخداِم خ�شِب الزيتوِن في  اأ 

المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة.
ب - ت�شتهُر مدينُة العقبِة ب�شناعاٍت تقليديٍَّة تعتمُد على التَّ�شكيِل بالأ�شداِف.

. يتوِن ل�شناعِة الُحِليِّ اإمكانيُة ا�شتخداِم عجِم الزَّ  - جـ 

اذكر ثلثَة منتوجاٍت لحرٍف تقليديٍة تعر�ُس في المعار�ِس.   -  3

اقترْح ثلَث اأفكاٍر مْن �شاأنها ت�شجيُع الحرِف التقليديَِّة في المملكِة الأردنيَِّة   -  4
الها�شميَِّة.

اأعِط ثلثَة منتوجاٍت لحرٍف تقليديٍَّة يمكُن �شناعتها مْن عجِم الزيتوِن.  -  5

ر�ِس اأ�سئلُة الدَّ
t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG
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t»JG qòdG oº`jƒ≤sàdG

�شْع اإ�شارَة )√( يف املكاِن املنا�شِب مَن اجلدوِل.
ميكنني بعَد درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن:

قُم ُر الأداِءالرَّ موؤ�سِّ
ب�سكٍل

اممتاٍز جيٍِّدجيٍِّد جدًّ

َح مفهوَم الحرِف التَّقليديَِّة.1 اأُو�شِّ

اأُبيَن اأهميََّة الِحَرِف التَّقليديَِّة.2

اأُعّدَد بع�َس اأنواِع  الِحَرِف التَّقليديَِّة.3

َح طرَق تنفيِذ بع�ِس الِحَرِف التَّقليديَِّة.4 اأُو�شِّ

البيئِة 5 ا موادَّ مَن  التَّقليديَِّة م�شتخدماً اأُنفَذ نماذَج مَن الحرِف 
المحليَِّة.

اأذكَر بع�َس اأماكِن الت�شويِق للحرِف التَّقليديَِّة.6

ياحِة.7 َر اأهميََّة الحرِف التَّقليديَِّة في دعِم حركِة ال�شِّ اأُقدِّ

َر اأهميََّة الحرِف التَّقليديَِّة في المحافظِة على التُّراِث.8 اأُقدِّ

9
ِة عنَد تنفيِذ نماذَج من  لمِة العامَّ ِة وال�شَّ حَّ اأُطبَِّق متطلباِت ال�شِّ

الحرِف التَّقليديَِّة.
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