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التي  المهنيَِّة،  التربيِة  �شل�شلِة كتِب  العا�شِر �شمَن  لل�شِف  المهنيَِّة  التربيِة  نقدُم لكم كتاَب 
ِة؛ انطالًقا من فل�شفِة وزارِة التربيِة والتعليِم الراميِة  اأُعّدَت وفَق نتاجاِت التعّلِم العاّمِة والخا�شّ
؛ كْي يواكَب التغّيراِت  يِة وتطويرها، والنهو�ِس بالإن�شاِن الأردنيِّ اإلى تحديِث العمليَِّة التربوَّ
ويرتبُط  المتميزِة.  للكفاءاِت  م�شدًرا  الأردنُّ  لي�شبَح  المجالِت،  مختلِف  في  المت�شارعَة 
، اإذ يكت�شُف الطالُب عن طريِق المو�شوعاِت والتماريِن في الكتاِب  المبحُث بالتوجيِه المهنيِّ

. ا�شتعداداتِه وميوَلُه واتجاهاتِه بهدِف تنميتها، وت�شاعدُه على اختياِر م�شارِه المهنيِّ

عن  والمهاراِت  والتجاهاِت  المعرفَة  الطالُب  يمتلَك  اأْن  اإلى  المهنّيِة  التربيِة  كتاُب  يهدُف 
بخبراٍت  وتزويدِه  الم�شتقبِل،  مهنِة  نحَو  وتوجيهِه  والعمليَِّة  المعرفيَِّة  المهاراِت  اكت�شاِب  طريِق 
العمِل  م�شتجداِت  مع  والتكيِف  لمهنتِه،  ال�شديِد  الختياِر  مَن  لتمكينِه  متعددٍة؛  وعمليٍَّة  مهنيٍَّة 
المهنيِّ والتكنولوجيا، بالقيِم الإيجابيِة نحَو العمِل. وروعيِت الفروُق الفرديَُّة بيَن الطلبِة في تاأليِف 
الكتاِب، والتركيُز على بناِء المفاهيِم ال�شحيحِة، وتعريُف الطالِب بها، وقْد تمثََّل ذلَك في تقديِم 
العديِد مَن الأن�شطِة المتنوعِة والأ�شئلِة التي تثيُر تفكيَر الطالِب، وتجلُب انتباَهُه، وتماريَن عمليٍَّة 

. ُب الطالَب على مهاراٍت تفيُدُه في الحياِة. وت�شميُن مهاراِت الريادِة، والعمُل المهنيُّ تدرِّ

عٍة على �شتِة محاوَر  ويتكّوُن الكتاُب من جزاأيِن، وقْد ا�شتمَل على ثماني َوْحداٍت درا�شّيٍة موزَّ
رئي�شٍة، تحاكي مو�شوعاُتها الواقَع اليوميَّ لحياِة الطالِب.

واأْن  الطلبِة،  منا�شٌب ومفيٌد لأبنائنا  ما هَو  تقديِم  اأن نكوَن قد وفِّقنا في  تعالى  اهللَ  ن�شاأُل 
زمالءنا  راجيَن  المق�شودِة.  التطويِر  عمليِة  من  المتوخاُة  الأهداُف  تتحقَق  واأن  بِه،  ينتفعوا 

المعلميَن، واأولياَء الأموِر تزويدنا باأيِّ مالحظاٍت ُتغني الكتاَب وُت�شهُم في تح�شينِه.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمُة
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ٌة حاالٌت مرضيَّ

الوحدُة األولى

• كيَف يمكُن الوقايُة مَن الإ�سابِة بمر�ِص ال�سكري وارتفاِع �سغِط الدِم؟	
• ما تاأثيُر مر�سِي ال�سكريِّ وارتفاِع �سغِط الدِم على ج�سِم الإن�ساِن؟	
• كيَف تتعامُل مع زميلَك الم�ساِب بمر�ِص ال�سطراِب الت�سنجيِّ )ال�سرع( في حالِة تعر�سِه لذلَك في المدر�سِة؟	
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ماُء التي تفرُز هرموناٌت مهمٌة لتنظيِم  يوجُد في ج�شِم الإن�شاِن غدٌد مختلفٌة، منها الغدٌد ال�شّ
وظائِف ج�شِم الإن�شاِن، واأيِّ ا�شطراباِت في اإفرازاِت هذِه الغدِد من زيادٍة اأو نق�شاٍن قْد يوؤدي 
اإلى الإ�شابِة باأْمَرا�ٍس ُمْخَتِلَفٍة، ومن هذِه الأمرا�ِس مر�ُس ال�شكري، الذي ازدادْت ن�شبُة انت�شارِه 
ُه،  في المجتمِع في الآونِة الأخيرِة. و�شتتعرُف في هذا الف�شِل مفهوَم مر�ِس ال�شكري، واأعرا�شَ

وكيفيََّة التعامِل معُه.

يتوقُع منَك بعَد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:
ُه، وعالماتِه، واأنواَعُه. �  تتعرَف مفهوَم مر�ِس ال�شكري، واأعرا�شَ
 تتعامَل مع حالٍت مر�شيٍَّة لل�شكري في محيطَك. �
 تبيَِّن اأهميَة الحميِة الغذائيَِّة، وممار�شِة اأن�شطٍة ريا�شيٍَّة في معالجِة مر�ِس ال�شكري. �
 ت�شهَم في ن�شِر الوعِي ال�شحيِّ بيَن النا�ِس بخ�شو�ِس مر�ِس ال�شكري. �
ِة اأثناَء التعامِل مَع مر�شى ال�شكري. �  تراعَي متطلباِت ال�شحِة وال�شالمِة العامَّ

مرُض السكريالفصُل األوُل
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يعدُّ مر�ُس ال�شكري من اأكثِر الأمرا�ِس انت�شاًرا في العالِم، وهَو من الحالِت المر�شيَِّة المزمّنِة، 
ويظهُر هذا المر�ُس نتيجَة عجِز غدِة البنكريا�ِس عن اإفراِز هرموِن الإن�شولين بكمياٍت كافيٍَّة، اأو 
التمثيِل  بعمليِة  ِة  الخا�شَّ ال�شطراباِت  من  مجموعًة  يحدُث  مما  لُه،  الج�شِم  ا�شتجابِة خاليا  قلِة 
الغذائي للكربوهيدراِت والبروتيناِت والدهنياِت التي توؤدي اإلى زيادِة ن�شبِة ال�شكِر في الدِم فوَق 
الحدوِد الطبيعيَِّة لُه، ويبيُن الجدوُل )1-1( بع�َس الن�شِب الطبيعيَِّة وغيِر الطبيعيَِّة لل�شّكِر في الدِم 

عنَد البالغيَن ودللِت هذِه الن�شِب.
الجدوُل )1-1(: الن�شُب الطبيعيَُّة وغيُر الطبيعيَِّة لل�شّكِر في الدِم.

يوجُد نوعاِن لمر�ِس ال�شكري، هما:
1- ال�سكري المعتمُد على الإن�سولين 

يحدُث نتيجَة توّقِف اأو نق�ِس اإفراِز هرموِن الإن�شوليِن، وي�شيُب عادًة الأطفاَل وال�شباَب تحَت 
�شنِّ الخام�شِة والع�شريَن.

مفهوُم مر�ِص ال�سكري واأنواعُهاأول

اأنواُع مر�ِص ال�سكريثانيًا

ِر في الدِم دللتهان�سبُة ال�سكَّ

ن�شبٌة طبيعيٌَّة.ما بين 70-100 ملغم/100�شم3 من حجِم الدِم.
موؤ�ّشٌر لحدوِث الإ�شابِة بمر�ِس ال�شكري في الم�شتقبِل.100-125ملغم/100�شم3 في حالِة ال�شيام.

اإذا كانْت الن�شبُة 126 ملغم/100�شم3 اأْو اأكثَر 
ن�شبٌة كافيٌة لت�شخي�ِس الإ�شابِة بمر�ِس ال�شكري.)في يوميِن مختلفيِن( في حالِة ال�شياِم.

اإذا كانْت ن�شبُة ال�شّكِر الع�شوائيِّ )ن�شبُة ال�شّكِر 
ب�شرِف النظِر عن وقِت اآخِر وجبِة طعاٍم تناولها 

ال�شخ�ُس( ت�شاوي 200ملغم/ 100 �شم3 اأو اأكثَر 
مَع وجوِد اأعرا�ِس ال�شكري حتى ولو لقراءٍة واحدٍة.

ن�شبُة كافيٌة لت�شخي�ِس الإ�شابِة بمر�ِس ال�شكري.
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من اأهمِّ اأعرا�ِس مر�ِس ال�شكري ال�شائعِة وعالماتِه ما ياأتي:
1- تكراُر التبُّوِل.

2- التعُب والإرهاُق.
3- زيادُة الجوِع والعط�ِس.

4- الحّكُة واللتهاباُت الجلديُة المختلفُة.
5- �شعٌف عامٌّ مَع نق�شاِن الوزِن.

6-غ�شاوٌة في الب�شِر.

�ُس حالُت مر�ِس ال�شكري ح�شَب الآتي: ت�شخَّ

2- ال�سكري غيُر المعتمِد على الإن�سوليِن

يحدُث نتيجَة خلٍل في عمِل الخاليا الُم�شتقبلِة لالإن�شوليِن، وي�شيُب عادًة البالغيَن.

اأعرا�ُص مر�ِص ال�سكري وعالماتُهثالثًا

ت�سخي�ُص مر�ِص ال�سكريرابًعا

ال�شكُل )1-1(: مخطٌط يبيُن حالِت ت�شخي�ِس مر�ِس ال�شكري. 

ت�سخي�ُص مر�ِص ال�سكري

اإجراُء الفحو�شاِت المخبريَِّة 
للدِم في المختبِر لمعرفِة ن�شبِة 

ِر في الدِم. ال�شكَّ

قيا�ُس ن�شبِة ال�شكِر في الدِم 
ِر  با�شتخداِم جهاِز فح�ِس ال�شكَّ

. الإلكترونيِّ المنزليِّ

مالحظُة العالماِت 
والأعرا�ِس الخا�شِة بِه.

ر فكِّ

ِر لمر�ِس  ما اأهميُة الكت�شاِف المبكِّ
ال�شكري؟
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معلومة

- اإنَّ التغذيَة ال�شليمَة وممار�شَة التماريِن الريا�شيَِّة والمحافظَة على الوزِن المنا�شِب للج�شِم 
من العوامِل المهمِة في �شحِة الإن�شاِن.

ري. - اإنَّ الرابَع ع�شَر من �شهِر ت�شريَن الثاني من كلِّ عاٍم، هَو اليوُم العالميُّ لمر�ِس ال�شكَّ

. ِر الإلكترونيِّ المنزليِّ ال�شكُل )1-2(: جهاُز فح�ِس ال�شكَّ

قضيٌة للبحِث والمناقشِة

ن�شراٍت  مٍة،  قيٍِّم، مجلٍة علميٍة محكَّ المتاحِة لديَك )كتاٍب  المعرفِة  ابحْث في م�شادِرِ 
الها�شميَِّة،  الأردنيَِّة  المملكِة  في  ري  ال�شكَّ مر�ِس  انت�شاِر  ن�شبِة  في  اإنترنْت...(  تثقيفيٍة، 

واعر�ْس ما تو�شلَت اإليِه من معلوماٍت على زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

النشاط )1-1(: مضاعفاُت مرِض السكري

ِر في الدِم وارتفاِع ن�شبتِه مدًة طويلًة قْد  اإنَّ عدَم المحافظِة على الم�شتوى الطبيعيِّ لن�شبِة ال�شكِّ
اإلى حـدوِث م�شاعفاٍت في اأجهـزِة الج�شـِم جميعِه. ابحْث وزمالءَك في المجموعِة  يوؤدي 

عن هذِه الم�شاعفاِت، ثمَّ اكتْب تقريًرا عنها واعر�شُه اأماَم زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.
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ال�شكُل )1-3(: مخطٌط يبيُن العوامَل التي ُتراعى عنَد التخطيِط للِحْمَيِة الغذائيَِّة.

في حالِة الإ�شابِة بمر�ِس ال�شكري يتعيُن اّتباُع حميٍة غذائيٍَّة ل�شالمِة الم�شاِب بِه.
1- مفهوُم الِحْميَِة الغذائيَِّة

هَي خطٌة غذائيٌَّة تهدُف اإلى اختياِر الأطعمِة ال�شحيَِّة المتوازنِة والمتنوعِة، اإ�شافًة اإلى تناوِل 
الأدويِة المو�شوفِة من قبِل الطبيِب المخت�ِس؛ لتجنِب حدوِث الم�شاعفاِت المختلفِة.

عنَد  العوامِل  بع�َس  العتباِر  بعيِن  الأخِذ  مَع  الأ�شخا�ِس  باختالِف  الغذائيَُّة  الخطُة  وتختلُف 
و�شِع هذِه الخطِة ح�شَب المخطِط الآتي:

2- الأموُر التي يتعيُن مراعاتُها لتّباِع حميٍة غذائيَِّة لمر�سى ال�سكري

ري على مجموعٍة من الأموِر ينبغي اتخاذها، منها: تعتمُد الحميُة الغذائيَُّة لمر�شى ال�شكَّ
وجبتيِن  اإلى  اإ�شافًة  المتوازِن،  الغذاِء  على  تحتوي  رئي�شٍة  غذائيَِّة  َوَجباِت  ثالِث  تناوُل   - اأ 

ثانويتيِن يتمُّ تناولهما بيَن الَوجباِت الرئي�شِة.
ب- تجنُب تناوِل الدهنياِت الم�شبعِة الموجودِة في بع�ِس الأطعمِة؛ مثِل )اللحوِم والحليِب 

والزبدِة( وا�شتبدالها بالدهوِن غيِر الم�شبعِة )النباتيَِّة(؛ مثِل زيِت الزيتوِن.
جـ- تناوُل الأطعمِة الغنّيِة بالألياِف؛ مثِل الخ�شراواِت والفواكَه.

الحْميُة الغذائيَُّة لمر�سى ال�سكريخام�ًسا

العوامُل التي تُراعى عنَد التخطيِط للحميِة الغذائيَِّة لمري�ِص ال�سكري

وزُن ال�شخ�ِس 
وطوُلُه.

اإذا كان م�شاًبا 
باأمرا�ٍس اأخرى.

نوُع العالِج 
المو�شوِف لُه.

نوُع الن�شاِط 
الج�شميِّ الذي يبذلُه.

ر  ن�شبُة ال�شكَّ
في الدِم.
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د  - تقليُل الملِح في الطعاِم، على األَّ يزيَد عْن )3( غم يومًيا.
هـ - تجنُب تناوِل ال�شكّرياِت الب�شيطِة؛ مثِل الحلوياِت والمربياِت، والعتماِد على ال�شكّرياِت 

َاأ الطبيعيِّ كالموجودِة في الفواكَه. ذاِت المن�ش
الأرِز  مثِل  اليوِم؛  مداِر  على  وموزعٍة  متوازنٍة  بكمياٍت  المعقدِة  ال�شكريّاِت  تناوُل   - و 

والبقولياِت.

قضيٌة للمناقشِة

ِر في الدِم لمري�ِس ال�شكري؟ ناق�ْس ذلَك مع  ما العالقُة بين كميِة ملِح الطعاِم ون�شبِة ال�شكَّ
زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

ر فكِّ

ِر في الدِم؟ كيَف ي�شاعُد تخفي�ُس الوزِن الزائِد على التحّكِم في م�شتوياِت ال�شكَّ

النشاط )1-2(: مؤسساٌت ُتعنى بمرضى السكري

ال�شكري؛ مثُل  ُتعنى بمر�شى  التي  الموؤ�ش�شاِت  التي تقّدمها بع�ُس  اأهمِّ الخدماِت  ابحث في 
باإ�شراِف  زمالئَك  مع  وناق�شها  وغيرِه،  والوراثِة  اِء  ال�شمَّ والغّدِد  لل�شكري  الوطنيِّ  المركِز 

معلمَك.
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النتاُج التعلميُّ
• ِر في الدِم.	 يقي�ُس ن�شبَة ال�شكَّ

المعلوماُت النظريَُّة
ري، وعدِم المحافظِة على  يعاني العديُد مَن الأفراِد في المجتمِع الأردنيِّ مَن الإ�شابِة بمر�ِس ال�شكَّ
الم�شتوى الطبيعيِّ لن�شبِة ال�شّكِر في الدِم وارتفاِع ن�شبِتِه مدًة طويلًة قْد يوؤدي اإلى حدوِث م�شاعفاٍت 

ِر في الدِم ب�شكٍل منتظٍم وم�شتمٍر. في اأجهزة الج�شم جميعها؛ ما ي�شتدعي قيا�َس ن�شبِة ال�شكَّ
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

ِر في الدِم، وكحوٌل، وقطٌن، وماٌء و�شابون. حقيبُة فح�ِس ال�شكَّ
خطواُت تنفيِذ التمريِن

ِر الإلكترونيِّ المنزليِّالتمرين: )1-1( قيا�ُص ن�سبِة ال�سكِر في الدِم با�ستعماِل جهاِز فح�ِص ال�سكَّ

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1

2

ِة،  راِع متطلبــاِت ال�شحِة وال�شالمــِة العامَّ
كالحــذِر عنَد ا�شتعمــاِل ال�شريحِة والإبِر، 
وغ�شــِل اليديــِن  جيًدا بالمــاِء وال�شابوِن، 

كما في ال�شكِل )4-1(.

ــِز المــوادِّ والأدواِت الالزمــَة لقيا�ِس  جهِّ
ِر فــي الدِم، كما فــي ال�شكِل  ن�شبــِة ال�شكَّ

.)5-1(
ال�شكُل )5-1(

ال�شكُل )4-1(
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3

4

5

6

ِر ال�شريحَة واجعلها في الجهاِز، كما  ح�شِّ
في ال�شكِل )6-1(.

ثبِّــْت اإبــرَة الوْخــِز الجديــدة فــي القلِم 
الخا�سِّ بها، كما في ال�شكِل )7-1(.

ّجهــْز طــرَف اإحــدى الأ�شابــِع بفركها 
بقطعــِة قطِن مبللَّــٍة بالكحــوِل، كما في 

ال�شكِل )8-1(.

 ، قْم بوخِز طــرِف الإ�شبِع بالقلِم الخا�سِّ
كما في ال�شكِل )9-1(.

ال�شكُل )7-1(

ال�شكُل )8-1(

ال�شكُل )9-1(

ال�شكُل )6-1(
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7

8

9

10

اجعــْل قطرَة الــدِم على طــرِف ال�شريحِة 
المثبتِة بالجهاِز وانتظْر خم�َس ثواٍن حتى 
تظهَر النتيجُة، كما في ال�شكِل )10-1(.

ِر في عينِة  ار�شْد قراءَة الجهاِز لن�شبِة ال�شكَّ
الــدِم وهَي )124( ملغــم/ �شم3 وقارنها 
بالن�شــِب الطبيعيَِّة لذلك، كما في ال�شكِل 

.)11-1(

تخّل�ْس مَن الإبرِة وال�شريحِة الم�شتخدمِة 
بطريقـــٍة �شليمـــــٍة، ثمَّ نّظــِف الأدواَت 
مكانهـــا  اإلــى  واأعــدهــا  الم�شتخـدمــَة 
�ِس، واترِك المــكاَن نظيًفا، كما  المخ�شَّ

في ال�شكِل )12-1(.

اغ�شْل يديَك جيًدا بالماِء وال�شابوِن بعَد 
النتهاِء مَن العمــِل، دوَن الإ�شراِف في 

الماِء، كما في ال�شكِل )13-1(.

ال�شكُل )11-1(

ال�شكُل )12-1(

ال�شكُل )13-1(

ال�شكُل )10-1(
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• ِر في الدِم لأحِد اأفراِد عائلتَك كما تعلمَت في التمريِن ال�شابِق.	 ق�ْس ن�شبَة ال�شكَّ

ملحوظة

بمر�ِس  الم�شاِب  لمراقبة  الدم؛  في  ال�شكر  لن�شبة  فتراٍت  على  متعددٌة  قراءاٌت  ُل  جَّ ُت�شَ اأحياًنا 
ال�شكري.

قضّيٌة للمناقشِة

ري، ناق�ْس ذلَك مع زمالئَك، باإ�شراِف معلمَك.  هل يوجُد عالٌج �شاٍف لمر�ِس ال�شكَّ

تمريٌن عمليٌّ

ري النشاط )1-3(: تجنُب اإلصابِة بمرِض السكَّ

الأموِر  في  تقريًرا  اكتْب  المعرفِة،  بم�شادِر  وبال�شتعانِة  الدر�ِس  هذا  في  تعلمَت  ما  �شوِء  في 
ري. الواجِب مراعاتها لتجنِب الإ�شابِة بمر�ِس ال�شكَّ

يعاني �شخ�ٌس ما مِن ارتفاٍع في ن�شبِة ال�شكِر في الدِم تتجاوُز )350( ملغم/ �شم3، ووزنُه 
)95( كغم، وطولُه )170( �شم، ي�شكو دائًما من تعٍب واإرهاٍق، وغ�شاوٍة في الب�شِر، وزيادِة 

الجوِع والعط�ِس.
• ما الم�شكلُة التي يعاني منها هذا ال�شخ�ُس؟	
• ما الأعرا�ُس التي ي�شكو منها؟	
• ما الن�شائُح والإر�شاداُت التي تقدمها لُه؟	
• ما طبيعُة الأطعمِة التي تن�شحُه بتناولها؟	

)حلُّ المشكالت(مهاراُت الريادِة
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اأ�سئلُة الف�سِل

ري، والحميِة الغذائيَِّة. ْح مفهوَم مر�ِس ال�شكَّ و�شّ

عّلْل ما ياأتي:
ري تناوُل الَوَجباِت الغذائيَِّة المتوازنِة. اأ   - يتعيُن على مري�ِس ال�شكَّ

ري. ب- �شرورُة ممار�شِة الن�شاِط البدنيِّ خا�شًة ريا�شَة الم�شِي لمري�ِض ال�شكَّ
كميِة  تقليُل  ال�شّكري  لمر�شى  غذائيَِّة  حميِة  لّتباِع  مراعاتها  الواجِب  الأموِر  مَن  جـ- 

الملِح في َوَجباِت الطعاِم.
ِر في الدِم.  د  - �شرورُة تغييِر اإبرِة الوخِز عنَد فح�ِس ن�شبِة ال�شكَّ

ري. ْد اأربعًة مَن الأعرا�ِس ال�شائعِة لمر�ِس ال�شكَّ عدِّ

1

2

3
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التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )√( في المكاِن المنا�سِب في الجدوِل.

يمكنني بَعد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:

موؤ�ّسُر الأداِءالرقُم
ب�سكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

ري.1 َح المق�شوَد بمر�ِس ال�شكَّ اأو�شِّ
ري وعالماِتِه.2 َد الأعرا�َس ال�شائعَة لمر�ِس ال�شكَّ اأُعدِّ
ــري فــي محيطي 3 اأتعامــَل مــع حــالٍت مر�شيَّــٍة لل�شكَّ

. الجتماعيِّ
اأبّيَن اأهميَة الحميِة الغذائيَِّة، وممار�شِة الريا�شِة في الوقايِة 4

من مر�ِس ال�شّكري.
اأ�شهــَم في ن�شــِر الوعِي ال�شحــيِّ بيَن النا�ــسِ بخ�شو�ِس 5

. مر�ِس ال�شكريَّ
ِر في الــدِم للحفاِظ على 6 َر اأهميَة قيا�ِس ن�شبــِة ال�شكَّ اأُقــدِّ

�شالمِة الإن�شاِن.
اأقي�َس ن�شبَة ال�شّكِر في الدِم بطريقٍة �شحيحٍة.7
ِة اأثناَء قيا�ِس ن�شبِة 8 اأراعَي متطلباِت ال�شحِة وال�شالمِة العامَّ

ِر في الدِم. ال�شكَّ



19

جميعِه،  العالِم  اأنحاِء  في  وال�شائعِة  المزمنِة  ال�شحيَِّة  الأمرا�ِس  من  الدِم  �شغِط  ارتفاُع  يعدُّ 
القلِب والأوعيِة الدمويَِّة واأمرا�ِس  اأمرا�ِس  ا لحالٍت مر�شيٍَّة متعددِة؛ مثِل  ويمكُن اعتبارُه عر�شً
الِكلى، وجديٌر بالذكِر اأنَّ ن�شبَة حالِت ارتفاِع �شغِط الدِم في زيادِة م�شتمرٍة؛ وُيعزى ذلَك اإلى 
بع�ِض اأنماِط الحياِة الع�شريَِّة، مثِل قلِة الن�شاِط البدنيِّ وانت�شاِر العاداِت الغذائّيِة ال�شيئِة وال�شمنِة، 
ُه، وكيفيََّة  والتوتِر والقلِق. و�شتتعرُف في هذا الف�شِل مفهوَم مر�ِس ارتفاِع �شغِط الدِم، واأعرا�شَ

التعامِل معُه.

يتوقُع منَك بعَد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن: 
ُه. �  تتعرَف مفهوَم ارتفاِع �شغِط الدِم، وعالماِتِه، واأعرا�شَ
� .  تتعامَل مَع حالٍت مر�شيٍَّة ل�شغِط الدِم في محيطَك الجتماعيِّ
 تبيَن اأهميَة الحميِة الغذائيَِّة وتناوِل الأدويِة في مواعيدها المحددِة في معالجِة ارتفاِع �شغِط  �

الدِم.
 ت�شهَم في ن�شِر الوعِي ال�شحيِّ بيَن النا�ِس بخ�شو�ِس ارتفاِع �شغِط الدِم. �
ِة اأثناَء التعامِل مَع مر�شى ارتفاِع �شغِط الدِم. �  تراعَي متطلباِت ال�شحِة وال�شالمِة العامَّ

ضغُط الدِمالفصُل الثاني



20

يِة التي ينتقُل خاللها في اأثناِء تغذيتِه  ُف �شغُط الدِم اأنه قوُة دفِع الدِم لجدراِن الأوعيِة الدموَّ يعرَّ
با�شتعماِل  وُيقا�ُس  كافًة،  واأع�شائِه  الج�شِم  لأن�شجِة 
 .)14-1( ال�شكِل  في  كما  الدِم،  �شغِط  قيا�ِس  جهاِز 
ملم  البالغيَن 80/120  عنَد  الطبيعيُّ  الدِم  �شغُط  ويبلُغ 
)ال�شغط  الب�شِط  في  الرقميَُّة  القيمُة  ُت�شّمى  حيُث  زئبق؛ 
القلُب،  بها  ي�شخُّ  التي  القوِة  قيا�ُس  وهَو  النقبا�شّي( 
وفي المقاِم )ال�شغط النب�شاطّي( وهَو قيا�ُس القوِة عنَد 
بارتفاِع  م�شاًبا  ال�شخ�ُض  ويعدُّ  القلِب.  ع�شلِة  انب�شاِط 
اإلى  النقبا�شيِّ  ال�شغِط  مَن  اأيٍّ  ارتفاِع  عنَد  الدِم  �شغِط 
140 ملم زئبق فاأكثُر اأِو ال�شغِط النب�شاطيِّ اإلى 90 ملم 

زئبق فاأكثُر اأو كالهما.

غالًبا ل تظهُر اأيُّ عالماٍت اأو اأعرا�ٍس لرتفاِع �شغِط 
الدِم خا�شًة اإذا كاَن ي�شيًرا اأو متو�شًطا، اإل اأنُه قْد ي�شبُب 
الدِم  �شغِط  ارتفاُع  ي�شبُح  وعندما  والدواَر،  ال�شداَع 
�شديًدا، فاإنه قْد يوؤدي اإلى �شداٍع �شديٍد ودواٍر ونزيِف دٍم 
حادٍّ في الأنِف، وغثياٍن، وطنيِن الإذِن، و�شرعِة �شرباِت 

القلِب. وفي هذِه الحالِة يكوُن المري�ُس في خطٍر.

مفهوُم �سغِط الدِماأول

اأعرا�ُص ارتفاِع �سغِط الدِم وعالماتُُهثانيًا

ال�شكُل )1-14(: جهاُز قيا�ِس �شغِط الدِم.

ال�شكُل )1-15(: �شخ�ُس م�شاٌب باأعرا�ِس 
ارتفاِع �شغِط الدِم.
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هناَك مجموعٌة مَن العوامِل توؤدي اإلى التحكِم في ارتفاِع �شغِط الدِم، منها:

ال�شكُل )1-16(: مخطٌط يبيُن العوامَل التي توؤدي اإلى التحكِم في ارتفاِع �شغِط الدِم.

العوامُل التي توؤدي اإلى التحكِم في ارتفاِع �سغِط الدِمثالثًا

العوامُل التي توؤدي اإلى التحكِم في ارتفاِع �سغِط الدِم

البتعاُد 
عن التوتِر 

وال�شغوطاِت 
النف�شيَِّة

تناوُل الأدويِة 
المو�شوفِة 

من قبِل 
الطبيِب

ممار�شُة 
الريا�شِة 
خا�شًة 
الم�شَي

التوقُف عن 
التدخيِن 

والبتعاُد عنُه

المحافظُة 
على الوزِن 
المنا�شِب 

للج�شِم

اّتباُع 
حميٍة 
غذائيٍَّة

ر فكِّ

لَماَذا يتعيُن قيا�ُس �شغِط الدِم ب�شكٍل دوريٍّ ومنتظٍم؟

اأكّدِت العديُد مَن الدرا�شاِت العلميَِّة اأنَّ اّتباَع نظاٍم غذائيٍّ جّيٍد ي�شاعُد في التحكِم في ارتفاِع 
�شغِط الدِم، ومَن الن�شائِح الغذائيَِّة للم�شابيَن بارتفاِع �شغِط الدِم ما ياأتي:

1   - تقليُل تناوِل الملِح والأطعمِة المملَّحِة؛ مثِل المخلالِت. 
2   - تناوُل الأطعمِة الغنيَِّة بالألياِف؛ مثِل الخ�شراواِت والفواكَه الطازجِة.

اأهميُة الحميِة الغذائيَِّة في التحكِم بارتفاِع �سغِط الدِمرابًعا
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3   - تقليُل تناوِل ال�شّكرياِت والحّلوياِت لتجنِب زيادِة الوزِن.
4   - التقليُل من تناوِل الأطعمة الغنيَِّة بالكول�شتروِل؛ مثِل اللحوِم والكبِد، والزبدِة.

5   - تناوُل الحليِب قليِل الد�شِم اأو خالي الد�شِم وم�شتقاتِه.
6   - الإكثاُر من تناوِل الأطعمِة التي تحتوي الدهوَن غيَر الم�شبعِة؛ مثِل زيِت الزيتوِن.

7   - التخل�ُس مَن الدهوِن الم�شبعِة قبَل طهِي اللحوِم وفي اأثنائِه.
ِر  8  - تقليُل تناوِل الأطعمِة المحفوظِة )المعلَّبِة(، فكثيٌر منها يحتوي على ن�شبٍة عاليٍة من ال�شكَّ

اأو الملِح.
9  - تجنُب تناوِل الَوَجباِت ال�شريعِة والم�شروباِت الغازيَِّة. 

10-التقليُل من �شرِب ال�شاِي والقهوِة.

ُة لمرضى ضغِط الدِم النشاط )1-4(: الحميُة الغذائيَّ

ابحْث بال�شتعانِة بم�شادِر المعرفِة المتاحِة لديَك عن ن�شائَح غذائيٍَّة اأخرى للم�شابيَن ب�شغِط 
الدِم، ثمَّ اعر�شها على زمالئَك، باإ�شراِف معلمَك.
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النتاُج التعلميُّ
• يقي�ُس �شغَط الدِم بدقٍة.	

المعلوماُت النظريَُّة

بِه  الم�شابيَن  هوؤلِء  على  ويتعيُن  الدِم،  �شغِط  ارتفاِع  مر�ِس  من  المجتمِع  اأفراِد  بع�ُس  يعانُي 
التحكُم با�شتمراٍر به؛ اإذ اإنَّ ارتفاَعُه قْد يوؤدي اإلى م�شاعفاٍت خطيرٍة على الدماِغ والقلِب والكلِى 
والعيوِن، ويتطلُب ذلك مراقبُة ال�شغِط لديهم ب�شورٍة منتظمٍة عن طريِق قيا�شِه با�شتعماِل جهاِز �شغِط 

. الدِم، وهناَك اأنواٌع كثيرٌة في الأ�شواِق مَن اأجهزِة قيا�ِس �شغِط الدِم، منها الزئبقيُّ والإلكترونيُّ
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

مقعٌد م�شتنٌد من الظهِر واليِد، وجهاُز �شغِط الدِم الزئبقّي، وماٌء و�شابوٌن.
خطواُت تنفيِذ التمريِن

قيا�ُص �سغِط الدِم با�ستعماِل جهاِز قيا�ِص �سغِط الدِمالتمرين: )2-1(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1

2

ِة  راِع متطلبــاِت ال�شحِة وال�شالمــِة العامَّ
بالمــاِء  اليديــِن  كغ�شــِل  العمــِل؛  اأثنــاَء 

وال�شابوِن، كما في ال�شكِل )17-1(.

جهِز المــوادَّ والأدواِت الالزمَة قبَل البدِء 
في العمِل، كما في ال�شكِل )18-1(.

ال�شكُل )18-1(

ال�شكُل )17-1(
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3

4

5

6

لــفَّ حــزاَم جهــاِز ال�شغــِط حــوَل يــِد 
الم�شاِب )فــوَق المرفِق( ب�شــكٍل جّيٍد، 

كما في ال�شكِل )19-1(.

�شْع �شماعَة الطبيِب في اأُذنيَك في الجهِة 
الخا�شــِة بذلَك، اأمــا الجزُء الــذي ي�شبُه 
؛ ف�شعُه بيَن اليِد والحزاِم  القر�َس المعدنيَّ
)ال�شريط( لدى الم�شاِب، كما في ال�شكِل 

.)20-1(

ا�شغ��ْط م��راٍت ع��دًة عل��ى ك��رِة المطاِط 
المت�شلــِة بالحزاِم؛ لإدخــاِل الهواِء للحزاِم 
ونفخِه حتى ي�شــَل اإلى �شغٍط معيٍن، ثمَّ قْم 
باإخراِج الهواِء وتحريرِه مَن الحزاِم ب�شكٍل 

، كما في ال�شكِل )21-1(. تدريجيٍّ

ابداأْ ب�شماِع اأ�شواٍت ت�شدُر عْن عمليِة نب�ِس 
ِن القيمَة الظاهــرَة عنَد اأوِل  القلــِب، ودوِّ
 ،) نب�ٍس ُي�شمُع )ُي�شمى ال�شغُط النقبا�شيُّ
وعندما يبداأُ النب�ُس بالختفاِء تظهُر القيمُة 
(، ثمَّ  الثانيــُة )ُي�شمى ال�شغــُط النب�شاطيُّ

ار�شِد القراءَة.

ال�شكُل )20-1(

ال�شكُل )21-1(

ال�شكُل )19-1(



25

7

8

اأغلــْق جهــاَز فح�ِس �شغــِط الــدِم جيًدا 
واأعــدُه اإلى مكانِه، واترِك المكاَن نظيًفا، 

كما في ال�شكِل )22-1(.

اغ�شْل يديَك جيــًدا بالماِء وال�شابوِن بعَد 
النتهاِء، دوَن الإ�شراِف في الماِء، كما في 

ال�شكِل )23-1(.

ال�شكُل )22-1(

ال�شكُل )23-1(

• ق�ْس �شغَط الدِم لأحِد اأفراِد عائلتَك، كما في التمريِن ال�شابِق.	
تمريٌن عمليٌّ
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معلومة

الوزِن  يعاني زيادَة  الذي  الدِم،  ارتفاِع �شغِط  اأنَّ فقداَن مري�ِس  العلميَُّة  الدرا�شاُت  ت�شيُر   -
لجزٍء مْن وزنِه قْد ي�شهُم في تخفي�ِس �شغِط دمِه.

وال�شراييِن  القلِب  لأمرا�ِس  ال�شنِة  في  مرًة  الأقِل  على  الدوريَِّة  الفحو�شاِت  اإجراَء  اإنَّ   -
ري وارتفاِع �شغِط الدِم ي�شاعُد على تجنِب الإ�شابِة بالأمرا�ِس المزمنِة. وال�شكَّ

ينب�ُس، وفي  اأنَّ قلبَك  القلِب بو�شِع يديَك على قلبَك، ما ي�شعرَك  الدِم من  ُيعرُف تدفُق   -
كلِّ نب�شٍة ت�شعُر ب�شربتيِن، ويبلُغ معدُل نب�ِس قلِب الإن�شاِن ال�شليِم نحَو )70( نب�شًة في 

الدقيقِة.

النشاط )1-5(: األموُر الواجُب مراعاتها لتجنِب اإلصابِة بضغِط الدِم

المعرفِة، اكتْب تقريًرا في الأموِر  الدر�ِس، وبال�شتعانِة بم�شادِر  في �شوِء ما تعلمَت في هذا 
الواجِب مراعاتها لتجنِب الإ�شابِة ب�شغِط الدِم.

قضّيٌة للمناقشِة

هناَك اأ�شخا�ٌس ل يدركوَن خطورَة ارتفاِع �شغِط الدِم، اإذ اإنهم ل ي�شعروَن باأيِّ اأعرا�ٍس 
للمر�ِس، ول ي�شرعوَن لقيا�ِس �شغطهم. ناق�ْس هذِه العبارَة، واعر�ْس ما تو�شلَت اإليِه اأماَم 

زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.
اإّن بع�َض اأنماِط الحياِة الع�شريَِّة ي�شاعُد على الإ�شابِة بارتفاِع �شغِط الدِم.
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اأ�سئلُة الف�سِل

ِح المق�شوَد ب�شغِط الدِم. و�شّ
عّلْل ما ياأتي:

اأ   - الوزُن المنا�شُب للج�شِم مَن العوامِل الوقائيَِّة لتجنِب الإ�شابِة بارتفاِع �شغِط الدِم.
الأغذيِة  بع�ِس  تناوِل  من  التقليُل  الدِم  �شغِط  بارتفاِع  الم�شاِب  المري�ِس  على  يتعيُن  ب- 

المعلَّبِة.
جـ- ُين�شُح مري�ُس ارتفاِع �شغِط الدِم تجنَب تناوِل الدهوِن الم�شبعِة.

د  - لماذا تعدُّ ممار�شُة الريا�شِة مفيدًة لمر�شى ارتفاِع �شغِط الدِم. 
عدْد خم�ًشا مَن الممار�شاِت ال�شحيَِّة التي ت�شاعُد على تجنِب الإ�شابِة بارتفاِع �شغِط الدِم.

�شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة في ما ياأتي:
)1( يبلُغ �شغُط الدِم الطبيعيِّ عنَد البالغيَن:

اأ   - 80/ 120 ملم زئبق.                                         ب- 80/120 ملم زئبق.

جـ- 120/80 زئبق ملم.                                          د  - 80/120 زئبق ملم.
)2( يعدُّ ال�شخ�ُس م�شاًبا بارتفاِع �شغِط الدِم اإذا ارتفَع:

اأ   - ال�شغُط النقبا�شيُّ اإلى 140 ملم زئبق فاأكثُر، وال�شغُط النب�شاطيُّ اإلى 90 ملم  
زئبق فاأكثُر.

ب- ال�شغُط النب�شاطيُّ اإلى 140 ملم زئبق فاأكثُر، وال�شغُط النقبا�شيُّ اإلى 90 ملم 
زئبق فاأكثُر.

جـ- ال�شغُط النقبا�شيُّ اإلى 140 زئبق ملم فاأكثُر، وال�شغُط النب�شاطيُّ اإلى 90 زئبق 
ملم فاأكثُر.

د  - ال�شغُط النب�شاطيُّ اإلى 140 زئبق ملم فاأكثُر، وال�شغُط النقبا�شيُّ اإلى 90 زئبق 
ملم فاأكثُر.

1
2

3
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)3( مَن العوامِل التي توؤدي اإلى التحّكِم في ارتفاِع �شغِط الدِم:
اأ   - تقليُل تناوِل الملِح والأطعمِة المملحِة؛ مثِل المخلالِت.

ب- تقليُل تناوِل ال�شكرّياِت والحلوياِت.
جـ- الإكثاُر مْن تناوِل الخ�شَراواِت.

د  - التوقُف عِن التدخيِن والبتعاُد عنُه.
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التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )√( في المكاِن المنا�سِب في الجدوِل.

يمكنني بَعَد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:

موؤ�ّسُر الأداِءالرقُم
ب�سكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

َح المق�شوَد ب�شغِط الدِم.1 اأو�شّ
َد بع�َس اأعرا�ِس ارتفاِع �شغِط الدِم وعالماتِه.2 اأُعدِّ
اأبّيَن اأهميَة الحميِة الغذائيَِّة، وتناوِل الأدويِة في مواعيدها 3

المحددِة في التحكِم في ارتفاِع �شغِط الدِم.
اأ�شهــَم في ن�شــِر الوعِي ال�شحــيِّ بيَن النا�ــسِ بخ�شو�ِس 4

ارتفاِع �شغِط الدِم.
اأقــّدَر اأهميــَة قيا�ِس �شغــِط الــدِم للحفاِظ علــى �شالمِة 5

الإن�شاِن.
اأراعَي متطلباِت ال�شحِة وال�شالمــَة العامَة في اأثناَء قيا�ِس 6

�شغِط الدِم.
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، يعدُّ مركَز التحّكِم وال�شيطرِة فيه، فهَو م�شدُر الوعِي والتفكيِر  الدماُغ جزٌء مَن الجهاِز الع�شبيِّ
والكالِم والذاكرِة، كما اأّنُه ي�شتقبُل المعلوماِت الح�شيَة التي ُتر�شلها الأع�شاُب ويف�شرها، ويتحكُم 
لبُة التي  ِة الطريَِّة، تحيُط به الجمجمُة ال�شُّ ببقيِة اأجهزِة الج�شِم. والدماُغ اأحُد اأع�شاِء الج�شِم الَه�شَّ
تعمُل على حمايتِه. وقْد تتاأذى اإذا تعر�شْت لإ�شابٍة قويَِّة، وقد يفقُد الإن�شاُن وعيُه، ما ي�شتدعي 
وعيُه  فيها  الإن�شاُن  يفقُد  التي  الحالِت  ومَن  حياتِه،  على  حفاًظا  طارئٍة  اأوليٍَّة  اإ�شعافاٍت  اإجراَء 
. و�شتتعرُف في هذا الف�شِل مفهوَم ال�شطراِب  نوبُة ال�شرِع اأو ما ُي�شمى بال�شطراِب الت�شنجيِّ

ُه، والتدابيَر الوقائيََّة الالزمَة لإ�شعاِف م�شاٍب بنوبِة ال�شرِع. ، واأ�شباَبُه، واأعرا�شَ الت�شنجيِّ

يتوقُع منَك بعَد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن: 
ُه. �  تتعرَف مفهوَم ال�شطراِب الت�شنجيِّ )ال�شرَع(، واأ�شباَبُه، واأعرا�شَ
 ت�شاعَد على اإ�شعاِف م�شاٍب بال�شطراِب الت�شنجيِّ )ال�شرِع(. �
 َتجرَي التدابيَر الالزمَة لإ�شعاِف الم�شاِب اأثناَء نوبِة ال�شطراِب الت�شنجيِّ )ال�شرِع(. �
 تر�شَد الآخريَن بالتدابيِر الالزمِة لإ�شعاِف م�شاٍب اأثناَء نوبِة ال�شطراِب الت�شنجيِّ )ال�شرِع(. �
� . ِة اأثناَء اإ�شعاِف م�شاِب ال�شرِع من نوبِة ال�شطراِب الت�شنجيِّ  تراعَي متطلباِت ال�شحِة وال�شالمِة العامَّ

االضطراُب التشنجيُّالفصُل الثالُث



31

الي�شيرِة من  الن�شاُط الكهربائيُّ الطبيعيُّ للدماِغ من مروِر مالييِن ال�شحناِت الكهربائيَِّة  ين�شاأُ 
بيِن الخاليا الع�شبيَِّة في الدماِغ اأثناَء انت�شارها في اأجزاِء الج�شِم جميعِه، وهذا النمُط الطبيعيُّ من 
لها  متقطعٍة  �شحناِت كهربائيَِّة مفاجئِة  انطالِق  ب�شبِب  يختلَّ  اأن  الممكن  مَن  الكهربائيِّ  الن�شاِط 
تاأثيٌر كهربائيٌّ اأقوى من تاأثيِر ال�شحناِت الطبيعيَِّة. ويكوُن لهذِه ال�شحناِت تاأثيٌر على وعِي الإن�شاِن 
ت�شنجاٌت  ُت�شمى  الفيزيائيَُّة  التغّيراُت  وهذِه  الزمِن،  مَن  ق�شيرًة  مدًة  واأحا�شي�شِه  ج�شمِه  وحركِة 

َرعيٌَّة. �شَ
1- مفهوُم ال�سرِع

هَو ظهوٌر مفاجٌئ لأعرا�ٍض ع�شبيٍَّة وحركيٍَّة وح�شيٍَّة ونف�شيٍَّة ل اإراديٍَّة ناجمٍة عن ن�شاٍط كهربائيٍّ 
كيميائيٍّ مفاجٍئ وغيِر طبيعيٍّ ي�شاحبُه حدوُث نوباٍت اختالجيٍَّة )ت�شنجيٍَّة( متكررٍة ل يمكُن 

التحّكُم فيها.
2- اأ�سباُب ال�سرِع

تحدُث نوبُة ال�شرِع نتيجَة اأ�شباٍب عدٍة، منها:
اأ   - العامُل الوراثيُّ في العائلِة.

ب- اإ�شاباٌت في الراأ�ِس والدماِغ.
جـ- نق�ُس الأك�شجيِن خا�شًة اأثناَء الولدِة.

د - التهاُب ال�شحايا والتهاُب اأن�شجِة الدماِغ.
هـ- الرتفاُع ال�شديُد في درجِة حرارِة الج�شِم.

ال�سطراُب الت�سنجيُّ )مر�ُص ال�سرِع(اأول

سؤال

 هل �شاهدَت في مدر�شتِك اأحَد الطلبِة وقد اأُ�شيَب بنوبِة ال�شرِع؟ ماذا لحظَت عليِه؟
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3- اأعرا�ُص ال�سرِع
يمكُن ت�شخي�ُس ال�شطراِب الت�شنجيِّ اأو نوبِة ال�شرِع بمجموعٍة مَن الأعرا�ِس، منها: 

اأ   - �شعوبٌة في النطِق، وحركاٌت ع�شوائية مثل التمتَمُة والقياُم بحركاِت الم�شِغ.
ب- تقل�شاٌت وارتعا�شاٌت في الأع�شاِء، والقياُم بحركاٍت عنيفٍة حادٍة.

جـ- ت�ّشنُج الج�شِم، وارتخاٌء في الع�شالِت.
د - ازرقاٌق في لوِن الجلد.

هـ- ال�شرُّ على الأ�شناِن وَع�سُّ ال�شفِة.
و - ت�شّلٌب وتقو�ٌس في الظهِر.

ز - فقداٌن مفاجٌئ للوعِي.
ح- التبولُّ اأو التّبرُز غيُر الإراديِّ اأحياًنا.

4- التدابيُر الوقائيَُّة للتعامِل مع نوباِت ال�سرِع
يتعيُن اتخاُذ التدابيِر الوقائيَِّة للتعامِل مَع نوباِت ال�شرِع مَع مري�ِس ال�شرِع، وهَي كالآتي:

اأ   - ل ت�شتعمِل العنَف مَع المري�ِس اأثناَء نوبِة ال�شرِع.
ب- م�شاعدُة المري�ِس عنَد �شقوطِه وو�شعُه في مكاٍن اآمٍن وجيِد التهويِة، ونزُع مالب�شِه ال�شيقِة.

جـ- احِم المري�َس بمنِع تجّمِع المارِة اأمامُه، وتحدْث مَع المري�ِس بهدوٍء لطماأنتِه.
د - تاأكْد مْن مجرى التنف�ِس.

هـ- اخف�ْس درجَة حرارِة الم�شاِب فوَر ارتفاعها.
و - ات�شْل لطلِب الإ�شعاِف، ودّوِن الوقَت الذي بداأْت فيه النوبُة والوقَت الم�شتغَرَق، وراقِب 

المري�َس.

ر فكِّ

  هل الإ�شابُة بال�شرِع تعني الجنوَن؟
  كيَف ي�شتطيُع ال�شخ�ُس الم�شاُب بال�شرِع العي�َس ب�شورٍة طبيعيٍَّة؟
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النتاُج التعلميُّ
• ا م�شاًبا بنوبِة ال�شرِع.	 ي�شعُف �شخ�شً

المعلوماُت النظريَُّة
في  النوباُت  هذِه  تنتابهم  الأحياِن  من  كثيٍر  وفي  نوباِت �شرٍع،  من  الأ�شخا�ِس  بع�ُس  يعاني 

ِة، ما يتطلُب التعامُل معهْم بحذٍر وهدوٍء؛ ل�شالمتهم وحمايتهم من اأيِّ اأذًى. الأماكِن العامَّ
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

حقيبُة الإ�شعافاِت الأوليَِّة، وو�شادٌة للراأ�ِس اأو م�شتنٌد، وغطاٌء اأو بطانيٌَّة، هاتٌف اأر�شيٌّ اأو نّقاٌل.
خطواُت تنفيِذ التمريِن

التدابيُر الالزمُة لإ�سعاِف الم�ساِب اأثناَء نوبِة ال�سرِعالتمرين: )3-1(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1

2

3

راِع متطلبــاِت ال�شحِة وال�شالمــِة العاّمِة 
والحــذُر اأثناَء القياِم بالإ�شعافــاِت الأوليَِّة 
لمري�ــسِ ال�شــرِع، وحافْظ علــى الهدوِء 
وعدِم التوتِر، وَحــاَوْل تهدئَة الأ�شخا�ِس 

المتواجديَن في المكاِن.
انقِل المري�َس الم�شاَب بنوبِة ال�شرِع اإلى 
مكاٍن اآمٍن وجيِِّد التهويِة، كما في ال�شكِل 

.)24-1(

تاأكــْد مْن عــدِم وجــوِد اأيِّ �شيٍء قــْد يغلُق 
مجرى التنف�ِس، كما في ال�شكِل )25-1(.

ال�شكُل )25-1(

ال�شكُل )24-1(
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4

5

6

7

8

9

�شــِع الم�شــاَب بنوبــِة ال�شــرِع ب�شــكٍل 
م�شتــٍو، و�شــْع تحــَت راأ�شــِه )م�شنــًدا( 
لتخفيِف ال�شدماِت التي قْد تقُع  لُه، كما 

في ال�شكِل )26-1(.
اأَمْل راأ�َس الم�شــاِب بنوبِة ال�شرِع ورقبتُه 

اإلى جنٍب؛ حتى يخرَج اللعاُب.
ُحــلَّ المالب�ــسَ ال�شاغطــَة حــوَل عنــِق 

الم�شاِب، كما في ال�شكِل )27-1(.
ابــَق مَع الم�شــاِب؛ حتى ي�شتعيــَد وعيُه، 

وحافْظ عليِه م�شتلقًيا على جنبِه.
امنِع التجمَع حوَل الم�شــاِب؛ لأنَّ ذلَك 

يوؤذيِه نف�شًيا، وي�شبُب له القلَق والتوتَر.
نوبــُة  ا�شتمــرْت  اإذا  بالإ�شعــاِف  ات�شــْل 
ال�شــرِع اأكثَر من ثــالِث دقائَق، اأو بداأْت 

نوباٌت جديدٌة.

ال�شكُل )26-1(

ال�شكُل )27-1(

• ال�شابِق 	 التمريِن  ال�شرِع، كما تعلمَت في  بنوبِة  بالتدابيِر الالزمِة لإ�شعاِف �شخ�ٍس م�شاٍب  قْم 
باإ�شراِف معلمَك.

تمريٌن عمليٌّ

قضّيٌة للمناقشِة

واٍر في مع�شمِه ُيكتُب عليها عبارٌة )م�شاٌب  ُين�شُح ال�شخ�ُس الم�شاُب بال�شرِع ارتداَء �شِ
بال�شرِع(. ناق�ْس مَع اأفراِد مجموعتَك اأهميَة هذا الإجراِء لمري�ِس ال�شرِع، وما راأيَك بِه؟ ثمَّ 

اعر�ْس ما تو�شلَت اإليه اأماَم زمالئَك، باإ�شراِف معلمَك.
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اأ�سئلُة الف�سِل

ما المق�شوُد بال�شرِع؟
عدْد خم�شًة من اأعرا�ِس ال�شرِع.

علِّل ما ياأتي:
اأ   - �شرورُة اإمالِة راأ�ِس الم�شاِب بال�شرِع اأثناَء نوبِة ال�شرِع على اأحِد جنبيِه.

ِع حوَل الم�شاِب اأثناَء نوبِة ال�شرِع. ب- عدُم التجمِّ
�شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة في ما ياأتي:

ِم وال�شيطرِة في الجهاِز الع�شبيِّ وم�شدَر الوعِي والتفكيِر: )1( ُيعدُّ مركَز التحكِّ
.          ب- الدماُغ.               جـ- الُمخيُخ.            د  - الجمجمُة. اأ   - المخُّ

)2( يحدُث ال�شطراُب الت�شنجيُّ )ال�شرُع( نتيجَة انطالِق �شحناِت كهربائّيِة:
عٍة اأ   - �شريعٍة.        ب- �شالبٍة.                  جـ- موجبٍة.              د  - مفاجئٍة متقطِّ

)3( مَن الحركاِت الع�شوائيِة التي يمكُن اأن يقوَم بها الم�شاُب بنوبِة ال�شرِع:
اأ   - التمتمُة وحركاُت الم�شِغ.               ب- اإغما�ُس العينيِن وفتحهما با�شتمراٍر.

جـ- ثرثرٌة في الكالِم.                             د  - �شرُب الراأ�ِس باأيِّ �شيٍء.
)4( ُيتَّ�شُل بالإ�شعاِف اإذا ا�شتمرْت نوبُة )ال�شرِع( اأكثَر مْن:  

اأ   - �شاعٍة.         ب- ثالِث �شاعاٍت.     جـ- ثالِث دقائَق.      د  - دقيقٍة.

1
2
3

4
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التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )√( في المكاِن المنا�سِب في الجدوِل.

يمكنني بَعد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:

موؤ�ّسُر الأداِءالرقُم
ب�سكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

اأو�شَح المق�شوَد بال�شرِع.1
اأُبيَِّن بع�َس اأ�شباِب ال�شرِع.2
اأعّدَد بع�َس اأعرا�ِس ال�شرِع.3
ــَح التدابيــَر الالزمــَة لإ�شعــاِف �شخ�ٍس اأثنــاَء نوبِة 4 اأو�شِّ

ال�شرِع.
اأر�شــَد الآخريَن حوَل التدابيِر الالزمــِة لإ�شعاِف م�شاِبٍ 5

اأثناَء نوبِة ال�شرِع.
اأراعَي متطلبــاِت ال�شحِة وال�شالمِة العامــِة اأثناَء اإ�شعاِف 6

الم�شاِب بنوبِة ال�شطراِب الت�شنجيِّ )ال�شرِع(.
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اأ�سئلُة الوحدِة

�َس جواٌد لبع�ِس التغيراِت ال�شحيَِّة والبدنيَِّة مثِل تكراِر التبوِل ونق�شاِن الوزِن، مَع العلِم  تعرَّ
ُح له �شبَب هذه  اأنَّ والَد جواٍد كان يعاني من مر�ِس ال�شكري، فذهَب اإلى الطبيِب يو�شِّ

التغيراِت، فطلَب منُه اإجراَء بع�ِس الفحو�شاِت المخبريَِّة. 
َاأ الفقرَة ال�سابقَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليها: اقر

اأ   - هل ت�شّرُف جواٍد �شحيٌح بزيارته الطبيَب؟ ولماذا؟
ب- ما هَي الفحو�شاُت التي يمكُن اأن يطلبها الطبيُب من جواٍد؟

ر في الدِم؟ ولماذا؟ جـ- باعتقادَك، هل يعاني جواٌد ارتفاَع ن�شبِة ال�شكَّ

ري. �شنِِّف الأطعمَة الآتيَة اإلى اأطعمٍة منا�شبٍة، وغيِر منا�شبِة لمري�ِس ال�شكَّ
الملفوُف،  ال�شمُك،  الغازّيُة،  الم�شروباُت  الخياِر،  مخلَُّل  البندورُة،  الزيتوِن،  )زيُت 

المربَّى، والزبدُة(.
هْل مَن ال�شروريِّ قيا�ُس �شغِط الدِم للمر�شى الم�شابيَن بِه يومًيا؟ ف�ّشْر اإجابتَك.

ري اأو  ْد اأربًعا مَن الممار�شاِت غيِر ال�شحيحِة التي قد توؤدي اإلى الإ�شابِة بمر�ِس ال�شكَّ عدِّ
الإ�شابِة بارتفاِع �شغِط الدِم؟

ْح كيَف يمُكن لمري�ِس ال�شرِع اأن يعي�َس حياًة طبيعيًَّة. و�شِّ

رُّ  ا بعَد اإخراجِه �شوًتا، وَي�شُ ، فوجئَت بزميلَك يقُع اأر�شً في اأثناِء وقوفَك بالطابوِر ال�شباحيِّ
على اأ�شنانِه وَيَع�سُّ �شفَتُه، ويقوُم بحركاٍت غيِر اإراديٍَّة. ماذا تتوقع اأَنُه َحَدَث معُه؟ ما التدابيُر 

الالزمُة التي تقوُم بها لإ�شعاِفه؟

1

2

3

4

5

6
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مشروعاٌت اقتصاديٌَّة

الوحدُة الثانيُة

• ما المق�سوُد بالم�سروِع ال�سغيِر؟	
• ما دوُر الم�سروعاِت الزراعيَِّة الإنتاجيَِّة ال�سغيرِة في تح�سيِن دخِل الفرِد والأ�سرِة؟	
• ما اأهميُة التنويِع في ت�سنيِع منتجاِت الحليِب؟	
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تعدُّ الم�شروعاُت القت�شاديَُّة ال�شغيرُة من اأهمِّ ركائِز القطاِع القت�شاديِّ في معظِم دوِل العالِم 
متطلباِت  وتوفير  بدعمها  والخا�سِّ  العامِّ  القطاعيِن  اهتماِم  محوُر  فهَي  لذا  والناميِة؛  المتقدمِة 

نجاحها وت�شهيِل الح�شول على الدعِم الماديِّ لإن�شائها.
الإنتاجيَِّة  الطاقِة  زيادِة  ال�شغيرِة عن طريِق دورها في  القت�شاديَِّة  الم�شروعاِت  اأهميُة  جاءْت 
للمجتمعاِت، ومعالجِة م�شكلِة الفقِر بيَن اأفراِد المجتمِع، وزيادِة دخِل الفرِد والأ�شرِة. و�شتتعرُف 
عمِل  وكيفيَة  اإن�شائها،  وخطواِت  ال�شغيرِة،  القت�شاديَِّة  الم�شروعاِت  مفهوَم  الف�شِل  هذا  في 

الجدوى القت�شاديَِّة لها.

يتوقُع منَك بعَد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:
 تتعرَف مفهوَم الم�شروعاِت القت�شاديَّة ال�شغيرِة، وعنا�شَرها، ومزاياها. �
 تذكَر خطواِت اإن�شاِء الم�شروِع. �
 تتعرَف كيفيََّة اإعداِد جدوًى اقت�شاديٍَّة لم�شروٍع �شغيٍر. �
 تعدَّ قائمَة دخٍل لم�شروٍع �شغيٍر. �
 تقترَح م�شروًعا اقت�شاديًّا �شغيًرا يعوُد عليَك بالدخِل. �
َر اأهميَة الم�شروعاِت القت�شاديَِّة ال�شغيرِة في زيادِة دخِل الفرِد وتح�شيِن معي�شتِه. �  تقدِّ

المشروعاُت االقتصاديَُّة الصغيرُةالفصُل األوُل
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ُل وتداُر ذاتًيا مْن قبِل مالكها اأو الم�شاهميَن  ُف الم�شروُع ال�شغيُر باأنُه المن�شاأُة التي ُتَموَّ يعرَّ
ُل حّيًزا �شغيًرا في  فيها براأ�ِس ماٍل قليٍل ن�شبيًّا، ول يزيُد عدُد العامليَن فيها عن 50 عاماًل، وت�شكِّ

ُم خدماتها للمنطقِة التي توجُد فيها. قطاِع الإنتاِج الذي تعمُل فيه، وتقدِّ

يمكُن ت�شنيُف الم�شروعاِت ال�شغيرِة من حيُث الن�شاط اإلى م�شروعاٍت:
1 - حرفيٍَّة: مثِل ت�شنيِع الفخاِر والحفِر على الخ�شِب. انظِر ال�شكَل )1-2(.

2 - �شناعيٍَّة: مثِل ت�شنيِع المالب�ِس و�شناعِة ال�شابوِن والمنظفاِت. انظِر ال�شكَل )2-2(.
3 - خدميٍَّة متنوعٍة: مثِل ح�شاناِت الأطفاِل و�شيانِة الأجهزِة الخلويِة. انظِر ال�شكَل )3-2(.

. انظِر ال�شكَل )4-2(. 4 - زراعيٍَّة: مثِل الم�شاتَل والت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ
5 - تجاريٍَّة: مثِل البيِع بالتجزئِة والجملِة. انظِر ال�شكَل )5-2(.

مفهوُم الم�سروعاِت القت�ساديَِّة ال�سغيرِةاأول

ت�سنيُف الم�سروعاِت القت�ساديَِّة ال�سغيرِةثانيًا

النشاط )2-1(: مؤسساُت دعِم المشروعاِت االقتصاديَِّة الصغيرِة

ُم  ُتقدِّ التي  الوطنيَِّة  الموؤ�ش�شاِت  اأهمِّ  عن  لديَك  المتاحِة  المعرفِة  بم�شادِر  بال�شتعانِة  ابحْث 
التمويَل الالزَم للم�شروعاِت الإنتاجيَِّة ال�شغيرِة، واعر�ْس ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالئَك باإ�شراِف 

معلمَك.
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. ال�شكُل )2-2(: م�شروٌع �شناعيٌّ

. ال�شكُل )2-4(: م�شروٌع زراعيٌّ

. ال�شكُل )2-5(: م�شروٌع تجاريٌّ

 . ال�شكُل )2-1(: م�شروٌع حرفيٌّ

ال�شكُل )2-3(: م�شروُع خدماٍت.
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الموادُّ والتجهيزاتُّ 
ت�شتعمُل معداٌت 
وتجهيزاٌت ي�شيرٌة

راأ�ُص المال
قليٌل ن�شبًيا

الموقُع 
ن�شاطُه في الموقِع 

نف�شِه

الأيدي العاملُة
اأقّل من 50

الإدارُة
مديُر الم�شروِع

هَو المالُك نف�شُه

عنا�سُر الم�سروعاِت 
القت�ساديِة ال�سغيرِة

ال�شكُل )2-6(: مخطٌط بعنا�شِر الم�شروعاِت القت�شاديِة ال�شغيرِة.

يمكُن تلخي�ُس عنا�شِر الم�شروِع ال�شغيِر، كما هَو مبيٌن في ال�شكِل )6-2(.

تمتاُز الم�شروعاُت القت�شاديَُّة ال�شغيرُة بالكثيِر مَن المزايا، منها:
1 - تعدُّ نواًة اأ�شا�شيًَّة  لكثيٍر مَن الم�شروعاِت الكبيرِة.

2 - ت�شاعُد على تطويِر الإبداعاِت والأفكاِر، وتطويِر المهاراِت الإداريَِّة والفنيَِّة.
3 - ت�شاعُد في تطويِر وتنميِة المناطِق الأقلِّ حًظا.

4 - ُتوفُِّر فر�َس عمٍل، ت�شهُم في الحدِّ من م�شكلِة البطالِة.

عنا�سُر الم�سروعاِت القت�ساديَِّة ال�سغيرِةثالثًا

مزايا الم�سروعاِت القت�ساديَِّة ال�سغيرِةرابًعا
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ال�شكُل )2-7(: مخطٌط لخطواِت اإعداِد م�شروٍع �شغيٍر.

مهما تعددِت الم�شروعاُت القت�شاديَُّة ال�شغيرُة وتنوعْت، ف�شتمرُّ بخطواٍت اأ�شا�شّيٍة عدٍة عنَد 
الإعداِد لها، وهَي كما في ال�شكِل )7-2(:

خطواُت اإعداِد الم�سروِع ال�سغيِرخام�ًسا

2- درا�سُة الجدوى القت�ساديِّة
تعتبر من الركائز الأ�شا�شية للتخطيط 

لإن�شاء اأي م�شروع، وبناًءا عليه يتخذ 
قرار تنفيذ الم�شروع من عدمه.

1- فكرُة الم�سروِع
نح�شُل عليها عْن طريِق احتياجاِت المجتمِع واأفكِار 

الم�شروعاِت الناجحِة في المناطِق الأخرى.

3- تنفيُذ الم�سروِع
البدُء باإن�شاِء الم�شروِع وت�شغيلِه 

�شمَن الخطِة الت�شغيلّيِة 
للم�شروِع.

4- تقييُم الم�سروِع
درا�شُة درجِة نجاِح الم�شروِع في 
تحقيِق اأهدافِه واأرباحِه، ومعرفُة 

اأ�شباِب النجاِح اأو الف�شِل.

5- ال�ستمرارية في الم�سروِع
اإعادُة تنفيِذ الم�شروِع بعَد تعزيِز 
اأ�شباِب النجاِح ومعالجِة اأ�شباِب 

الف�شــِل اإْن وجدت.

النشاط )2-2(: مشروعاٌت صغيرُة ناجحٌة 

ابحْث في منطقتَك عْن م�شروعاٍت �شغيرٍة ناجحٍة، واكتْب تقريًرا عنها، واعر�شه اأماَم زمالئَك 
باإ�شراِف معلمَك.
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النشاط )2-3(: نماذُج الجدوى االقتصاديَِّة

بال�شتعانِة بم�شادِر المعرفِة المتاحِة لديَك، ابحْث عْن نماذَج جدوًى اقت�شاديٍَّة لم�شروعيِن، 
وقارْن بينهما، ثمَّ اعر�ْس ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

المواقِع  بع�َس  ت�شّفْح  العمِل،  مجموعِة  في  زمالئَك  مَع  وبالتعاوِن  معلمَك،  مَع  بالتن�شيِق 
الرئي�شِة  المواقِع  في  الم�شاريِع  عنا�شَر  وتتبْع  الخدماِت،  بتقديِم  اأْو  وال�شراِء،  بالبيِع  الخا�شِة 
، بحيُث يحتوي  الواجِب توافرها، ثمَّ ار�شْم نموذًجا لمخطِط �شفحِة م�شروعَك الم�شتقبليِّ

تلَك العنا�شَر، ثمَّ اعر�شُه على زمالئَك وناق�شهم فيِه، باإ�شراِف معلمَك.

ار�سْم نموذًجا لمخطِط �سفحِة م�سروعَك الم�ستقبليِّمشروع ريادي

ال�شوِق  ناحيِة  من  تحليُلها  ثمَّ  ومن  المقترِح،  الم�شروِع  عن  المعلوماِت  جمِع  عمليُة  هَي 
والنواحي الفنيَِّة والماليَِّة لمعرفِة اإمكانيَِّة تنفيِذ هذا الم�شروِع وتحقيِق ربٍح، ومدى الفوائِد التي 

. يمكُن تحقيقها منُه قبَل اإقامتِه، وهَي خطوٌة اأ�شا�شّيٌة يتعيُن اأن ت�شبَق اأيَّ م�شروٍع اقت�شاديٍّ

الم�شروِع  �شاحِب  على  يتعيُن  �شغيٍر،  لم�شروٍع  القت�شاديَِّة  الجدوى  درا�شِة  اإعداِد  عنَد 
اّتباُع  ثمَّ  ومْن  الم�شروِع،  في  العامليَن  و�شفاِت  ال�شخ�شيَِّة،  مقدرتِه  ومعرَفَة  اأهداَفُه،  َد  يحدِّ اأن 

حِة في الجدوِل )1-2(: الخطواِت المو�شَّ

مفهوُم الجدوى القت�ساديَِّة للم�سروعاِت ال�سغيرِة�ساد�ًسا

خطواُت اإعداِد درا�سِة الجدوى القت�ساديَِّة لم�سروٍع �سغيٍر�سابًعا
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الجدوُل )2-1(: خطواُت اإعداِد درا�شِة الجدوى القت�شاديَِّة لم�شروٍع �شغيٍر.

التف�سيُلالخطوُةالرقم

مها درا�شُة ال�شوِق1 جمُع المعلوماِت عن خ�شائ�ِس ال�شلعِة اأو الخدمِة التي يقدِّ
الم�شروُع، ال�شوُق الم�شتهدُف، والمناف�شوَن.

الدرا�شُة الفنيَُّة والهند�شيَُّة 2
والتنفيذيَُّة للم�شروِع.

تحديُد موقِع الم�شروِع ودرجِة توافِر الَخَدمات الأ�شا�شيَِّة فيِه، 
والأ�شوِل الثابتِة ودرجِة الحاجِة اإلى اآلٍت ومعداٍت، ومتطلباِت 

اإنتاِج ال�شلعِة اأو الخدمِة ومراحِل الإنتاِج.

الدرا�شُة الماليَُّة للم�شروِع.3

 ، تقديُر التكاليِف الكليَِّة للم�شروِع، ومعدِل الإنفاِق ال�شهريِّ
، وعمُل  والإيراداِت ال�شهريَِّة، وح�شاِب الربِح ال�شهريِّ والإجماليِّ
قائمِة الدخِل للم�شروِع، والتمويِل وراأ�ِس الماِل المتوفِر، واإمكانيَّة 

القترا�ِس وال�شداِد.

التو�شياُت والقراراُت النهائيَُّة 4
بخ�شو�ِس الم�شروِع.

اتخاُذ القراِر بجدوى الم�شروِع وبتنفيذِه اأو البحِث عن م�شروٍع 
اآخٍر اأكثَر جدوًى منُه.

تعدُّ من اأهمِّ مراحِل درا�شِة الجدوى القت�شاديَِّة للم�شروِع، وتنفُذ هذه المرحلُة بدرا�شِة:
1- اأنواِعِ التكاليِف الكليَِّة للم�سروِع

وتق�شُم اإلى:
، وتكوُن مرتبطًة  اأ   - التكاليِف التاأ�شي�شيَِّة: هَي التكاليُف التي ُتدَفُع مرًة واحدًة ول ت�شتردُّ
وال�شت�شاراِت  والت�شجيِل،  الترخي�ِس  ور�شوِم  القانونيَِّة،  )الر�شوِم  مثِل  العمِل؛  ببدِء 

والدرا�شاِت(.
والمباني،  )الأر�ِس،  الإنتاِج  عنا�شِر  على  الح�شوِل  تكلفُة  هَي  الراأ�شماليَِّة:  التكاليِف  ب- 

والآلِت والمعداِت(.

الدرا�سُة الماليَُّة للم�سروِعثامنًا
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جـ- التكاليِف الت�شغيليَِّة: هَي التكاليُف الناتجُة عن عمليَِّة الإنتاِج، وت�شمل:
1. التكاليِف الثابتِة: هَي التكاليُف الالزمُة لت�شغيِل الم�شروِع، التي ل تتغيَُّر بتغيِِّر حجِم 

الإنتاِج؛ كاإيجاِر الأر�ِس اأو المباني، وال�شيانِة الدوريَِّة، والرواتِب الإداريَِّة.
مَع حجِم  وتتغيُر  الإنتاِج؛  بم�شتوى  ترتبُط  التي  التكاليُف  هَي  المتغيرِة:  التكاليِف   .2
، وفواتيَر  اليوميََّة، والعمَل الإ�شافيَّ ، واأجرَة العماِل  الإنتاِج، وت�شمُل الموادَّ الخامَّ

الطاقِة وغيَرها.

2- ح�ساِب الربِح ال�سهريِّ والإجماليِّ

الربِح( �شهريٍَّة كما  الربِح ال�شهريِّ للم�شروِع يتعيُن عمُل قائمِة دخِل )قائمِة  لتقديِر ح�شاِب 
ُح نتيجَة عمِل الم�شروِع من ربِح اأو خ�شارٍة  تعرفتها في ال�شفوِف ال�شابقِة، وهَي قائمٌة تو�شِّ

في كلِّ �شهٍر، ونحتاُج لح�شاِب الربِح ال�شهريِّ لأيِّ م�شروٍع اإلى:
ب�شعرها  م�شروبة  �شهٍر  في  بيعها  المتوقُع  الكمياُت  هَي  المتوقعِة:  ال�شهريَِّة  الإيراداِت  اأ   - 

المتوقِع، وهَي الدخُل النقديُّ ال�شهريُّ للم�شروِع.
النقديَِّة،  وغيِر  النقديَِّة  الم�شاريِف  مجموُع  هَي  المتوقعِة:  الكليَِّة  ال�شهريَِّة  الم�شاريِف  ب- 
ال�شهريَِّة  التاأ�شي�شيَِّة  التكاليِف  ومعدَل  المتوقعَة،  ال�شهريََّة  الت�شغيليََّة  التكاليَف  وت�شمُل 

؛ وتكلفِة التمويِل ال�شهريِّ المتوقِع. المتوقعِة، واإهالِك الآلِت والبناِء ال�شهريِّ
: هَو الدخُل المتبقي من الإيراداِت ال�شهريَِّة بعَد طرِح الم�شاريِف  جـ- �شافي الربِح ال�شهريِّ
ال�شهريَِّة الكليَِّة منها؛ وبناًء على البياناِت ال�شابقِة يمكُن ح�شاُب الربِح ال�شهريِّ عن طريِق 

المعادلِة الآتيِة:

ويمكُن ح�شاُب الربِح الإجماليِّ عن طريِق جمِع الربِح ال�شافي المتوقِع لالأ�شهِر التي تمثُل مدَة 
الإنتاِج الكليَِّة للم�شروِع.

تذّكر: هناَك مراكُز متخ�ش�شٌة لإعداِد الجدوى القت�شاديَِّة للم�شروعاِت، يمكُن ال�شتعانُة بها عنَد 
، لأنَّ لديها الخبرَة الكافيَة لذلَك. اإن�شاِء م�شروِع اقت�شاديِّ

�سافي الربِح = الإيراداُت ال�سهريَُّة المتوقعُة – الم�ساريُف ال�سهريَُّة المتوقعُة



47

النتاُج التعلميُّ
• ُيِعدُّ قائمَة دخٍل �شهريًّا لم�شروٍع.	

المعلوماُت النظريَُّة
تعدُّ قائمُة الدخِل مَن القوائِم المحا�شبيَِّة المهمِة في مرحلِة الدرا�شِة الماليَِّة للجدوى القت�شاديَِّة، 

وبها يمكُن تقديُر قيمِة الربِح ال�شهريِّ المتوقِع للم�شروِع.
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

ورقٌة، وقلٌم، واآلٌة حا�شبٌة، ونموذُج قائمِة دخٍل؛ كما في ال�شكِل )12-2(.
البياناُت الماليَُّة للم�سروِع

.) (، تكاليٌف ت�شغيليَُّة �شهريٌَّة )600 ديناٍر اأردنيٍّ �شعُر بيِع الوحدِة الواحدِة مَن ال�شلِع )3 دنانيٍر اأردنيٍّ
.) (، تكاليُف تمويٍل �شهريٍَّة )500 ديناٍر اأردنيٍّ معدُل التكاليِف التاأ�شي�شيَِّة )800 ديناٍر اأردنيٍّ

.) عدُد ال�شلِع المتوقِع بيعها )1000 وحدٍة(، م�شاريٌف اأخرى )100 ديناٍر اأردنيٍّ
خطواُت تنفيِذ التمريِن

اإعداُد قائمِة دخٍل �سهريٍّ لم�سروِعالتمرين: )1-2(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1
2

اقرَاأ البياناِت الماليََّة للم�شروِع جيًدا.
اح�شِب الإيراداِت )قيمَة المبيعاِت( َوْفَق 

المعادلِة الآتيِة:
الإيــراداٌت ) قيمــُة المبيعــاِت( = كميــُة 
ال�شلــِع المتوقِع بيعها فــي ال�شهِر × �شعُر 

ال�شلعِة، كما في ال�شكِل )8-2(.

الإيراداُت = 1000 وحدٍة × 3 دنانيٍر 
. اأردنيٍّ

. الإيراداُت = 3000 ديناٍر اأردنيٍّ

ال�شكل )2-8(: ح�شاُب الإيراداِت.
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3

4

5

6

اكتــِب الإيــراداِت ال�شهريََّة فــي نموذِج 
قائمــِة الدخــِل بالتف�شيــِل تحــَت عنواِن 
الإيراداِت الكليَّــِة ال�شهريَِّة في النموذِج، 

كما في ال�شكِل )2-9/ اأ (.

ال�شهريَّــِة  الإيــراداِت  مجمــوَع  اح�شــْب 
للم�شروِع، واكتبُه فــي المكاِن المخ�ش�ِس 
في النموذِج، كما في ال�شكِل )2-9/ ب(.

اكتــِب الم�شاريَف ال�شهريَّــِة في نموذِج 
قائمــِة الدخــِل بالتف�شيــِل تحــَت عنواِن 
الم�شاريــِف الكليَّــِة ال�شهريَّــِة، كمــا في 

ال�شكل )2-10/ اأ (.

اح�شــْب مجمــوَع الم�شروفــاِت ال�شهريَّــِة 
للم�شروِع، واكتبُه في المكاِن المخ�ش�ِس في 

النموذِج، كما في ال�شكل )2-10/ ب(.

الإيراداُت ال�سهريَُّة المتوقعُة:
3000 ديناٍر اأردنيٍّ مبيعاُت �شهريٌَّة 

متوقعٌة.
3000 ديناٍر اأردنيٍّ مجموُع 

الإيراداِت المتوقعِة.

الم�ساريُف ال�سهريٌَّة المتوقعٌة:
600 ديناٍر اأردنيٍّ تكاليٌف ت�شغيليٌَّة 

متوقعٌة.
500 ديناٍر اأردنيٍّ تكاليُف التمويِل 

المتوقعِة.
800 ديناٍر اأردنيٍّ معدُل التكاليِف 

التاأ�شي�شيَِّة.
100 ديناٍر اأردنيٍّ م�شاريٌف اأُخرى.

2000 ديناٍر اأردنيٍّ مجموُع 
الم�شاريِف المتوقعِة.

ال�شكُل )2-9 / اأ، ب(

ال�شكُل )2-10/ اأ، ب(

) اأ (

) اأ (

)ب(

)ب(
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7

8

اح�شــْب �شافي الربِح ال�شهــريِّ المتوقِع 
عن طريِق المعادلِة:

 �شافــي الربــِح ال�شهــريِّ = الإيــراداُت 
ال�شهريَُّة المتوقعُة – الم�شاريُف ال�شهريَُّة 
�ِس  المتوقعــُة، واكتبُه في المكاِن المخ�شَّ
في النموذِج، كما في ال�شكِل )11-2(.

انظِر ال�شكَل النهائيَّ لقائمِة الدخِل، كما 
في ال�شكِل )12-2(.

�شافي الربِح ال�شهريِّ = 3000 ديناٍر 
. اأردنيٍّ – 2000 ديناٍر اأردنيٍّ

�شافي الربِح ال�شهريِّ = 1000 ديناٍر 
. اأردنيٍّ

1000 ديناٍر اأردنيٍّ �سافي الربِح.

ال�شكل )11-2(

ال�شكُل )2-12(: نموذُج قائمِة الدخِل ال�شهريَِّة.

ا�سُم المن�ساأِة اأو الم�سروِع
قائمُة الدخِل ال�سهريَِّة ل�سهِر )1(

الإيراداُت ال�شهريَُّة المتوقعُة:
3000 ديناٍر اأردنيٍّ                          مبيعاٌت �شهريٌَّة متوقعٌة

3000 ديناٍر اأردنيٍّ                                 مجموُع الإيراداِت المتوقعِة
الم�شاريُف ال�شهرّيُة المتوقعُة:

600 ديناٍر اأردنيٍّ                             تكاليٌف ت�شغيليٌَّة متوقعٌة
500 ديناٍر اأردنيٍّ                             تكاليُف التمويِل المتوقعة
800 ديناٍر اأردنيٍّ                             معدُل التكاليِف التاأ�شي�شيَِّة

100 ديناٍر اأردنيٍّ                             م�شاريٌف اأُخرى
2000 ديناٍر اأردنيٍّ                                  مجموُع الم�ساريِف المتوقعِة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1000 ديناٍر اأردنيٍّ                                 �سافي الربِح
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• ا�شتخدِم البياناِت الماليََّة الآتيَة لتعبئِة نموذِج قائمِة الدخِل ال�شهريَِّة، كما تعلمَت في التمريِن 	
ال�شابِق، باإ�شراِف معلمَك.

-  عّدِد ال�شلَع المتوقع بيعها 800 وحدٍة.
. -  تكاليٌف ت�شغيليٌَّة �شهريٌَّة 400 ديناٍر اأردنيٍّ

. -  معدُل التكاليِف التاأ�شي�شيَِّة 500 ديناٍر اأردنيٍّ
. -  تكاليُف تمويٍل �شهريٌَّة 200 ديناٍر اأردنيٍّ

-  �شعُر بيِع الوحدِة الواحدِة مَن ال�شلِع ديناراِن اأردنياِن.
-  م�شاريٌف اأخرى 50 ديناًرا اأردنيًّا.

تمريٌن عمليٌّ

، حّدِد  بعَد درا�شتَك لخطواِت اإعداِد الم�شروِع، فّكْر مَن الآَن بم�شروعَك ال�شغيِر الم�شتقبليِّ
الواقِع،  اأر�ِس  بتنفيذِه على  لُه وابداأْ  القت�شاديَّة  الجدوى  الم�شروَع، وادر�ِس  الفكرَة وطبيعَة 
ا رياديًّا م�شاهًما في تطويِر المجتمِع وموؤمًنا بقيمِة العمِل. اعر�ْس فكرتَك  وبهذا �شتكوُن �شخ�شً

على زمالئَك وتناق�شوا مًعا اأفكاركم الرائدَة، باإ�شراِف المعلِم.

إعداُد مشروعَك الصغيِر المستقبليِّمشروع ريادي
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اأ�سئلُة الف�سِل

عّرْف ما ياأتي:
اأ   - الم�شروعاُت ال�شغيرُة.

ب- الجدوى القت�شاديٌَّة.
جـ- التكاليُف الت�شغيليٌَّة.

عّدْد خطواِت اإعداِد م�شروٍع اقت�شاديٍّ �شغيٍر.
بّيْن مزايا الم�شروعاِت القت�شاديَِّة ال�شغيرِة.

كيَف يمكنَك التنبوؤُ بنجاِح م�شروعَك اأم ل؟
�شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة في ما ياأتي:

)1( ت�شنُف مَن الم�شروعاِت ال�شناعّيِة ال�شغيرِة.
اأ   - الحفُر على الخ�شِب.                                     ب- �شيانُة الأجهزِة الخلوّيِة.

جـ- �شناعُة المنظفاِت.                                         د  - جميُع ما ُذكر.
)2( مْن عنا�شِر الم�شروعاِت القت�شادّيِة ال�شغيرِة الأيدي العاملُة، ويكوُن عددهم.

اأ   - اأكثَر من 50.       ب- اأقَل من 50.              جـ- فقْط 50.       د   - 150.
)3( درا�شُة درجِة نجاِح الم�شروِع في تحقيِق اأهدافِه واأرباحِه، ومعرفِة اأ�شباِب النجاِح اأو 

الف�شِل، هو:
اأ   - تقييُم الم�شروِع.                                            ب- تنفيُذ الم�شروِع.

جـ- فكرُة الم�شروِع.                                            د  - ال�شتمراريُة في الم�شروِع.
وال�شوُق  الم�شروُع  يقدمها  التي  الخدمِة  اأو  ال�شلعِة  المعلوماِت عْن خ�شائ�ِس  )4( جمُع 

الم�شتهدُف، والمناف�شوَن، هَي:
اأ    - الدرا�شُة الفنّيُة للم�شروِع.                              ب- الدرا�شُة المالّيُة للم�شروِع.
.         د  - درا�شُة ال�شوِق. جـ- التو�شياُت والقراراُت النهائّيُة بخ�شو�ِس الم�شروِعِ

1

2
3
4
5
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التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )√( في المكاِن المنا�سِب في الجدوِل.

يمكنني بَعد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:

موؤ�ّسُر الأداِءالرقُم
ب�سكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

اأو�شَح مفهوَم الم�شروعاِت القت�شاديَِّة ال�شغيرِة.1
اأُعّدَد عنا�شَر الم�شروِع القت�شاديِّ ال�شغيِر.2
اأو�شَح مزايا الم�شروعاِت القت�شاديَِّة ال�شغيرِة.3
اأُعّدَد خطواِت اإعداِد م�شروٍع اقت�شاديٍّ �شغيٍر.4
َح كيفيَة اإعداِد جدوًى اقت�شاديٍَّة لم�شروٍع اقت�شاديٍّ 5 اأو�شّ

�شغيٍر.
اأعدَّ قائمَة دخِل �شهريًَّة لم�شروٍع اإنتاجيٍّ �شغيٍر.6
اأقترَح م�شروًعا اإنتاجيًّا �شغيًرا يعوُد عليَّ بالربِح.7
اأقــّدَر اأهميَة الم�شروعــاِت الإنتاجيَِّة ال�شغيــرِة في دعِم 8

القت�شاِد.
اأقّدَر اأهميَة الم�شروعاِت الإنتاجيَِّة ال�شغيرِة في التخفيِف 9

من البطالِة.
اأعــَي اأهميَة الم�شروعاِت القت�شاديَّــِة في تح�شيِن و�شِع 10

الأ�شرِة.
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مَن الأهميِة ن�شُر الوعِي بالم�شروعاِت الإنتاجيَِّة ال�شغيرة ب�شورٍة عامٍة والزراعيَِّة ب�شورٍة خا�شٍة 
بيَن اأفراِد المجتمعاِت، وتاأهيُل الطلبِة وتوعيتهم باأهميِة هذِه الم�شروعاِت، وهْم على مقاعِد الدرا�شِة؛ 
ليتعرفوها مبّكًرا، وت�شبَح لديهم مَن المهاراِت الحياتيَِّة، وي�شتثمروا اأوقاَت فراغهِم باأعماٍل منتجٍة 
تدرُّ عليهم دخاًل، وتنمي عندهم حبَّ العمِل وتقديَر المهِن والعامليَن فيها. و�شتتعرُف في هذا الف�شِل 
على م�شروعاٍت اإنتاجيَِّة �شغيرِة وكيفيَِّة زراعِة فطِر المحاِر كواحٍد من هذِه الم�شروعاِت الإنتاجيَِّة.

يتوقُع منَك بعَد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:
 تتعّرَف الم�شروَع الإنتاجيَّ الزراعيَّ ال�شغيَر. �
 تتعّرَف فطَر المحاِر، واأنواَعُه، ودورَة حياتِه. �
 تبّيَن القيمَة الغذائيََّة لفطِر المحاِر. �
 تتعّرَف الحتياجاِت والأماكَن المالئمَة لزراعِة فطِر المحاِر. �
َد الموادَّ والأدواِت الالزمَة لإنتاِج فطِر المحاِر. �  تحدِّ
َز المكاَن والأدواِت المنا�شبَة لزراعِة فطِر المحاِر. �  تجهِّ
 تزرَع اأبواَغ الفطِر في الو�شِط الزراعيِّ والبيئِة المالئمِة. �
َر اأهميَة الم�شروعاِت الإنتاجيَِّة ال�شغيرِة في تح�شيِن دخِل الفرِد والأ�شرِة. �  تقدِّ
ِة اأثناَء العمِل.  �  تراعَي متطلباِت ال�شحِة وال�شالمِة العامَّ

ٌة صغيرٌةالفصُل الثاني ٌة زراعيَّ مشروعاٌت إنتاجيَّ
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ُيعدُّ اإنتاُج فطِر المحاِر مَن الم�شروعاِت الناجحِة في المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة وبع�ِس الدوِل 
المجاورِة، وقد انت�شرت زراعتُه ب�شكٍل �شريٍع ب�شبِب قّلِة التكاليِف ن�شبيًّا، وق�شِر الدورِة الإنتاجيَِّة 
للم�شروِع، وعدِم الحاجِة لخبرٍة كبيرٍة، وكذلَك �شهولِة الإنتاِج مقارنًة مَع الأنواِع الأخرى من 
الفطِر. وقد نجَح العديُد مَن الأفراِد والأ�شِر والمدار�ِس في تنفيِذ هذا الم�شروِع، والح�شوِل على 

دخٍل ماديٍّ جّيٍد.

1- تعريُف فطِر المحاِر

هَو نوٌع من اأنواِع الفطِر، عبارٌة عن نموٍّ ثمريٍّ لحميٍّ هوائيٍّ ينمو ب�شكٍل طبيعيٍّ فوَق �شطَح 
لأنَّ  المحاِر؛  بفطِر  و�ُشّمَي  تحتُه،  اأْو  الأر�ِس 
كما  المحاَر،  ت�شبُه  الثمريَِّة  نمواتِه  �شكَل 
من  المحاِر  وفطُر   .)13-2( ال�شكِل  في 
التغذيَِّة )رمّية(، لديِه المقدرُة  اأوليَِّة  الفطرّياِت 
على تحليِل ال�شيليولوز، وِمن َثمَّ اإمكانيُة نموِه 
على موادَّ ع�شويٍة؛ مثِل اأوراِق الأ�شجاِر الجاّفِة 
النباتاِت  ومخلفاِت  ال�شعيِر،  اأو  القمِح  وتبِن 

وغيرها.

2- اأنواُع فطِر المحاِر

يوجُد اأنواٌع كثيرٌة من فطِر المحاِر تزرُع لأغرا�ٍس اإنتاجيَِّة واقت�شاديَِّة، منها فطُر محاِر اللوؤلوؤِ، 
والبنيِّ  الأبي�ِس  المحاِر  فطِر  مثِل  لونها؛  نِّفت ح�شَب  �شُ اأخرى  اأنواٍع  اإلى  اإ�شافًة   ، والهنديِّ

، كما في ال�شكِل )14-2(. والذهبيِّ والزهريِّ

اإنتاُج فطِر المحاِراأول

ال�شكُل )2-13(: فطُر المحاِر.
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3- دورُة حياِة فطِر المحاِر

ِن الأبواِغ وانت�شارها، وعندما تتوافُر الظروُف البيئيَُّة المنا�شبُة  تبداأُ دورُة حياِة فطِر المحاِر بتكوِّ
من حرارٍة ورطوبٍة وبيئٍة معتمٍة، تبداأُ هذِه الأبواُغ بالنموِّ مكونًة خيوًطا فطريًَّة قطنيًَّة ُت�شمى 
�شغيرًة  حبيباٍت  تنتُج  بدورها  التي  بالمي�سيليوم،  ُي�شمى  ما  مكونًة  وتت�شابُك  تنمو  الهيفاِت، 
ُن هذِه  ( عنَد توافِر الظروِف البيئيَِّة المنا�شبِة، وتكوِّ تكبُر منتجًة الفطَر )الج�سَم الثمريَّ اللحميَّ

الأج�شاُم الأبواَغ التي تنت�شُر مجّددًة دورتها في الحياِة، كما في ال�شكِل )15-2(.

ال�شكُل )2-14( : بع�ُس اأنواٍع من فطِر المحاِر.

ال�شكُل )2-15(: مخطُط دورِة حياِة فطِر المحاِر.

2- خيوٌط فطريٌَّة 
هيفاٌت

5- حبيباٌت فطريٌَّة

1- اأبواٌغ

 3- خيوٌط فطريٌَّة 
مي�سيليوم

4-  اأج�ساٌم ثمريٌَّة 
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4- القيمُة الغذائيَُّة لفطِر المحاِر

ُيعدُّ فطُر المحاِر غذاًء �شحيًّا متمّيًزا لأنُه:
اأ   - يحتوي على ن�شبٍة عاليٍة من البروتيناٍت والألياِف الغذائيَِّة.

الف�شفوِر، والبوتا�شيوِم،  ب- يحتوي على معظِم الأمالِح المعدنيَِّة ال�شروريَِّة للج�شِم؛ مثِل 
والحديِد، والّزْنِك والماغني�شيوِم.

.)D( وفيتاميِن د ،)C( وفيتاميِن ج ،)B( جـ- يحتوي على مجموعِة فيتاميِن ب
اأْو  اأ�شمدٌة  اإنتاجِه  في  ي�شتعمُل  ول  ومعّقِم،  �شهٍل  زراعيٍّ  َو�َشٍط  في  ُيزرُع  ذلَك،  على  زيادًة 
المنتجاِت  في  الحاُل  الكيميائيَِّة، كما هو  للملوثاِت  يتعر�ُس  فهَو ل  اأو هرموناٌت،  مبيداٌت 

الغذائيَِّة الأخرى.

5- اإنتاُج فطِر المحاِر

ال�شكِل  في  المخطِط  اأ�شا�شيَِّة ح�شَب  مراحَل  اأربِع  على  المحاِر  فطِر  اإنتاِج  عمليُة  تكتمُل 
)2-16(، هَي:

ُة لفطِر المحاِر ٌة والصحيَّ  النشاط )2-4(: الفوائُد الغذائيَّ

لفطِر  اأخرى  و�شحيٍَّة  غذائيٍَّة  فوائَد  عن  لديَك  المتاحِة  المعرفِة  بم�شادِر  بال�شتعانِة  ابحْث 
المحاِر، ثمَّ اعر�ْس ما تو�شلَت اإليِه اأمام زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

 ال�شكل )2-16(: مخطٌط يبيُن مراحَل اإنتاِج فطِر المحاِر.

1- مرحلُة التجهيِز 
ت�شمُل تجهيَز مكاِن 

الزراعِة، والو�شِط 
الزراعيِّ المالئِم.

2- مرحلُة الزراعِة والح�سانِة 
ت�شمُل حقَن الو�شِط  

الزراعيِّ بالأبواِغ وتوفيِر 
. الظروِف المالئمِة للنموِّ

3- مرحلُة التحفيِز 
ت�شمُل ال�شدمَة 

الحراريََّة 
والعنايَة بالفطِر.

4-  مرحلُة 
الح�ساِد.



57

النتاُج التعلميُّ
• ُيجّهُز مكاًنا منا�شًبا لزراعِة فطِر المحاِر.	
• ُيجّهُز الو�شَط الزراعيَّ المنا�شَب لزراعِة فطِر المحاِر.	

المعلوماُت النظريَُّة
ِم وُمْعتٍم يتوافُر فيه تهويٌة منا�شبٌة، ورطوبٌة جويٌَّة  تحتاُج عمليُة زراعِة فطِر المحاِر لمكاٍن ُمعقَّ
بن�شبة )85%(، اإ�شافًة اإلى اإمكانيَِّة التحّكِم في درجِة حرارتِه. اأما الو�شُط الزراعيُّ المنا�شُب لزراعِة 
فطِر المحاِر؛ فهو غالًبا ما يكوُن تبَن القمِح اأو ال�شعيِر وغيرها، وحتى يكوَن هذا الو�شُط جاهًزا 
للزراعة يتعيُن تعقيمُه وترطيبُه للتخل�ِس مَن الكائناِت الحيَِّة الدقيقِة. علًما باأنَّ زراعَة فطِر المحاِر 

تنجُح اإذا كانْت درجُة الحرارِة ما بيَن )20-24(°م.
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

اطٌة، كلور، برميٌل كبيٌر، اأكيا�ُس  اٌف، ُق�شَ غرفٌة منا�شبٌة، �شرائُح بال�شتيكيٌَّة �شوداُء اللوِن، ل�شٌق �شفَّ
�شعيٍر، ميزاُن حرارِة، قفازاِن،    اأو  تبُن قمٍح  اأ�شطوانٍة،  مَع  الب�شِل، مركُب غاٍز  اأكيا�ِس  خي�ِس مثُل 

كمامٌة، مالب�ُس عمِل، ماٌء، و�شابوٌن.
خطواُت تنفيِذ التمريِن

التجهيُز لزراعِة فطِر المحاِرالتمرين: )2-2(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1

2

ِة؛  راِع متطلباِت ال�شحــِة وال�شالمِة العامَّ
مثِل ارتداِء المالب�ــسِ المنا�شبِة والقفازيِن 
والكمامــِة اأثناَء العمِل في التجهيِز لزراعِة 

فطِر المحاِر.

غطِّ زجــاَج الغرفــِة الم�شتعملِة ونوافذها 
بوا�شطــِة وثبتــُه  الأ�شــوِد،  بالبال�شتيــِك 
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3

4

5

6

فــاِف؛ بغر�ِس تعتيــِم كامِل  الال�شــِق ال�شَّ
مكاِن الزراعِة.

نّظِف الغرفــَة جّيــًدا باإزالــِة اأيِّ ملوثاِت 
قــْد تكوُن موجودًة، ثّم اغ�شــِل الُجُدِراَن 
ْف اأر�شيَة الغرفــِة با�شتعماِل محلوِل  ونظِّ
الكلور بتركيــِز )10%(، كما في ال�شكِل 

.)17-2(

عّبى الَبرميَل بالماِء، و�شّخنُه بو�شعِه على 
مركــِب الغاِز اإلــى درجِة حــرارِة )90( 
�شيلي�شيو�س تقريًبا، مَع الحذِر اأثناَء عمليِة 

الت�شخيِن.

َع اأو المفروَم في اأكيا�ِس  عّبــى التبَن المقطَّ
، كما فــي ال�شــكِل )18-2(،  الخي�ــسِ
واربطــُه مــَن الأعلــى، وانقعهــا بالمــاِء 
ال�شاخــِن فــي الَبرميِل مــدَة �شاعــٍة على 
، مــَع مراعاِة ثباِت درجــِة الحرارِة  الأقلِّ

في هذِه المدِة، بق�شِد تعقيمِه.

ارفِع الأكيا�َس مــَن الَبرميِل، و�شفِّ التبَن 
جيًدا مــَن الماِء الزائِد مَع الحذِر مَن الماِء 

ال�شاخِن، كما ال�شكِل )19-2(.

ال�شكُل )18-2(

ال�شكُل )19-2(

ال�شكُل )17-2(

ِء

ِء
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8

9

بّرد التبَن بفــردِه على �شريحٍة بال�شتيكيٍَّة 
واتركُه حتــى ت�شَل درجــُة حرارتِه اإلى 
)25( �شيلي�شيو�ــس، كمــا فــي ال�شكِل 

.)20-2(

نّظــِف الأدواِت والمعــداِت واأعدها اإلى 
مكانها، واترِك المكاَن نظيًفا.

اغ�شـــْل يديَك جيــًدا بالمــاِء وال�شابوِن، 
دوَن الإ�شـراِف في الماِء، كما في ال�شكِل 

.)21-2(

ال�شكُل )20-2(

ال�شكُل )21-2(

مالحظٌة

في  زراعتُه  ويمكُن  الإمكانّياِت،  �شّيٍق ح�شَب  اأو  مّت�شٍع  مكاٍن  في  المحاِر  فطِر  زراعُة  يمكُن 
اأ�شفل المنزِل )الت�شوية( في حاِل لم تتوافْر غرفٌة خا�شٌة للزراعِة.

• قم بالتجهيِز لزراعِة فطِر المحاِر، كما تعلمَت في التمريِن ال�شابِق، باإ�شراِف معلمَك.	
تمريٌن عمليٌّ

معلومة

ُل زراعُة فطِر المحاِر في الفترِة الواقعِة ما بين �شهِر ت�شريَن الأوِل حتى �شهِر اآذاَر في  - يف�شَّ
المملكِة الأردنيَِّة الها�شمّيِة.
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النتاُج التعلميُّ
• يحقُن التبُن بالأبواِغ )تقاوي الفطِر( بالن�شِب المطلوبِة.	
• يح�شُن اأكيا�ُس الزراعِة المحقونِة بالأبواِغ بتوفيِر المكاِن والظروِف المنا�شبيِن.	

المعلوماُت النظريَُّة
ُيزرُع فطُر المحاِر عادًة با�شتعماِل الأبواِغ، ويمكُن تداوُلها على �شكِل تقاٍو )حبوِب قمِح مغلفٍة 
التبِن  مَع  الأبواُغ  تخلُط هذه  بحيُث  بالحقِن،  التبِن  في  الأبواِغ  زراعِة  وُت�شمى عمليُة  بالأبواِغ(، 
. وتعدُّ فترُة الح�شانِة )و�شِع الفطِر في مكاِن تتوافُر  ِم بن�شبِة )5 -10%( من وزِن التبِن الجافِّ المعقَّ

فيه الظروُف المنا�شبُة لنمِو الخيوِط الفطريَِّة( مَن الفتراِت المهمِة في عمليِة زراعِة فطِر المحاِر.
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

افٌة، م�شرٌط، مر�ُض ماٍء رذاذّي،  ٌم، طاولُة عمٍل، اأكيا�ٌض بال�شتيكّيٌة �شفَّ تقاوي فطِر المحاِر، تبٌن معقَّ
غَرفٌة معّقمٌة، ميزاُن حرارِة، ميزاٌن لقيا�ِس الرطوبِة، مالب�ُس عمِل، قفازاِن، ماٌء، و�شابوٌن.

خطواُت تنفيِذ التمريِن

زراعُة اأبواِغ الفطِرالتمرين: )3-2(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1

2
3

ة؛  راِع متطلباِت ال�شحــِة وال�شالمِة العامَّ
مثــِل ارتــداِء القفازيــِن اأثناَء زراعــِة فطِر 

المحاِر.
�شفِّ الماَء مَن التبِن قبَل الزراعِة.

ــَم فــي اأكيا�ــسٍ  بال�شتيكّيٍة  عّبــى التبَن المعقَّ
افٍة، بحيُث ت�شُع طبقًة ي�شيرًة )ب�شيطًة( من  �شفَّ
ال�شكُل )2-22(التبِن )5-7�شم(، كما في ال�شكِل )22-2(.

ِء
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5

6

7

انثــْر كميًة من تقاوي فطِر المحاِر ب�شكٍل 
منتظٍم فوَق طبقــِة التبِن، كما في ال�شكل 
التقــاوِي  تفتيــَت  تن�ــسَ  )ل   ،)23-2(

ب�شكٍل جيٍد قبَل نثرها(.

ِر الخطوتي��ِن ال�شابقتيِن حت��ى يمتلَئ  ك��رِّ
الكي�ُس، كما في ال�شكِل )24-2(.

اأغلــِق الأكيا�َس مَن الأعلى بربطها ب�شكٍل 
جّيد، كما في ال�شكِل )25-2(.

ا�شتخ��دِم الم�ش��رَط لعم��ِل ثق��وٍب على 
الخارجــيِّ  ال�شطــِح  فــوَق   )+( �شــكِل 
، علــى اأن تكــوَن الم�شافــُة بيَن  للكي�ــسِ
الثقــِب والآخِر )7-10�شــم(، كما في 

ال�شكِل )26-2(.

ال�شكُل )24-2(

ال�شكُل )25-2(

ال�شكُل )26-2(

ال�شكُل )23-2(
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8

9

10

11

12

�شــْع اأكيا�َس التبــِن المحقوِن فــي الغرفِة 
مــِة كمــا فــي ال�شــكل )27-2(،  المعقَّ
بحيُث تكوُن مظلمًة وتتوافُر فيها رطوبٌة 
بمقــداِر )80%-90%(، ودرجُة  ن�شبيٌَّة 

حرارِة )20-26( �شيلي�شيو�س.
حافْظ على المكاِن معتًما ون�شبِة الرطوبِة 
المذكورِة بر�ِس الماِء على الأكيا�ِس وعلى 
اأر�شيَّــِة الغرفــِة بانتظاٍم، واحفــظ درجَة 
الحرارِة عْن طريِق التهويِة واأيِّ اإجراءاٍت 

منا�شبٍة اأخرى مدَة 14-20 يوًما.
لح��ْظ نموَّ خيوِط الفط��ِر وانت�شارها في 
التب��ِن على �ش��كِل خي��وٍط قطنيَّ��ٍة بي�شاِء 

اللوِن، كما في ال�شكِل )28-2(.
نّظــِف الأدواِت والمعــداِت واأعدها اإلى 
�ِس، واترِك المكاَن نظيًفا. مكانها المخ�شَّ

اغ�شــْل يديَك جيــًدا بالمــاِء وال�شابـوِن، 
دوَن الإ�شراِف في الماِء، كما في ال�شكِل 

.)29-2(

ال�شكُل )28-2(

ال�شكُل )29-2(

ال�شكُل )27-2(

مالحظٌة
اليديِن  تعقيِم  �شرورِة  مَع  الإمكاِن،  َقدَر  )الح�شانِة(  الزراعِة  غرفِة  اإلى  الدخوِل  تقليُل  يتعيُن 

والأحذيِة قبَل الدخوِل اإليها.

• قْم بزراعِة اأبواِغ الفطِر، كما تعلمَت في التمريِن ال�شابِق، باإ�شراِف معلمَك.	
تمريٌن عمليٌّ
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النتاُج التعلميُّ
• يحّفُز الفطَر على تكويِن الأج�شاِم الثمريَِّة.	

المعلوماُت النظريَُّة
ا  تكتمُل عمليُة تحفيِز الفطِر عن طريِق التحكِم بالظروِف البيئيَِّة في غرفِة الزراعِة، وُت�شمى اأي�شً

بال�شدمِة الحراريَِّة، وفيها يتكّوُن الجزُء ال�شالُح لالأكِل من فطِر المحاِر.
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

ميزاُن  المحقونِة،  التبِن  اأكيا�ُس  �شابوٌن،  ماٌء،  بارٍد،  ماٍء  اأْو  الثلِج  مَن  قوالُب  الح�شانِة،  غرفُة 
حرارِة، م�شابيُح اأو وحداُت اإنارٍة، مر�سُّ ماِء رذاذّي، مالب�ُس عمِل، قفازاِن.

خطواُت تنفيِذ التمريِن

التحفيُز )ال�سدمُة الحراريَُّة(التمرين: )4-2(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1

2

3

4

راِع متطلباِت ال�شحــِة وال�شالمِة العامِة؛ 
مثِل ارتداِء المالب�ِس المنا�شبِة.

اخف�ْس درجَة حــرارِة الغرفِة من )20( اإلى 
)12( درجــَة �شـــيلي�شيو�س، وذلَك بو�شِع 
قوالــَب الثلــِج اأو الماَء البــارَد فــي اأر�شيَِّة 
المكاِن اأو بجواِر الأكيا�ِس، كما في ال�شكِل 

.)30-2(
جّدْد هــواَء الغرفــِة كلَّ 4 �شاعاٍت، بفتِح 

النوافِذ.
اأ�شى الغرفَة مدَة )8-12( �شاعًة يوميًّا.

ال�شكُل )30-2(

ِء
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حافــظ على رطوبــِة الأكيا�ِس فــي الغرفِة 
با�شتمراٍر، بر�ّشها بالماِء با�شتعماِل الِمَر�سِّ 

، كما في ال�شكل )31-2(. الرذاذيِّ

لحْظ ظهوَر حبيبــاِت الفطِر على �شكِل 
قطوٍف، كما في ال�شــكل )2-32( بعَد 

)4-5( اأياٍم من َبدِء عمليِة التحفيِز.

نّظــِف الأدواِت والمعــداِت واأعدها اإلى 
المــكاَن  ، واتــرِك  المخ�ش�ــسِ مكانهــا 

نظيًفا.

اغ�شــْل يديَك جيــًدا بالمــاِء وال�شابـوِن، 
دوَن الإ�شراِف فــي الماِء كما في ال�شكِل 

.)33-2(

ال�شكُل )31-2(

ال�شكُل )32-2(

ال�شكُل )33-2(

مالحظٌة

يمكُن ال�شتفادُة مَن الفرِق ما بيَن درجِة حرارِة النهاِر والليِل لعمِل ال�شدمِة الحراريَِّة وذلَك بفتِح 
النوافِذ.
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النتاُج التعلميُّ
• يح�شُد الأج�شاَم الثمريَة الفطريَة بعَد ن�شجها.	

المعلوماُت النظريَُّة
تبداأُ عمليُة ح�شاِد الفوِج الأوِل من فطِر المحار بعَد )3-4( اأياِم مْن ظهوِر حبيباِت الفطِر، 

ِر في القطاِف. حيُث تكوُن الأج�شاُم الثمريَُّة قد و�شلْت مرحلَة الن�شِج، وُيراعى عُدم التاأخُّ
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

م�شرٌط، وعاٌء منا�شٌب، قفازاِن، ماٌء، و�شابوٌن.
خطواُت تنفيِذ التمريِن

ح�ساُد الأج�ساِم الثمريَِّة بعَد ن�سجهاالتمرين: )5-2(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1

2

3

4

ِة؛  راِع متطلباِت ال�شحــِة وال�شالمِة العامَّ
مثِل الحذِر عنَد ا�شتخداِم الم�شرِط.

اجِن الفوَج الأوَل من الفطِر، وذلَك بق�سِّ 
اأ�شف��َل �شاِق الفط��ِر با�شتعم��اِل الِم�ْشرِط 
ب�شكٍل حذٍر، كما في ال�شكِل )34-2(.

اجــِن الفوَج الثانَي مَن الفطِر كلما ن�شَج، 
َوْيُكوُن ذلَك في العــادِة بعد  )15( يوًما 

من قطاِف الفوِج الأوِل.

تابْع قطَف الأفواِج مَن الفطِر كلَّ حوالي 
اأ�شبوعيــِن في العادِة، حتــى الفوِج الرابِع 

واأحياًنا حتى الفوِج ال�شاد�ِس.

ال�شكُل )34-2(
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6- الحفُظ والتخزيُن

لغر�ِس ت�شويِق الفطِر طازًجا،  يو�شُع فطُر المحاِر َبعد قطفِه في �شحوٍن بال�شتيكيَِّة اأو كرتونيٍَّة 
لُف ب�شكٍل  مثّقبٍة كما في ال�شكِل )2-35(، ويغَّ
ويحفُظ  البال�شتيكيَِّة،  التغليِف  ب�شرائِح  جيٍد 
بحيُث  والتوزيِع،  والنقِل  التخزيِن  اأثناَء  مبرًدا 
تكوُن مدُة �شالحيتِه من )10-15( يوًما؛ اإذ 
يبداأُ بعدها الفطُر بالذبوِل. ويمكُن حفُظ فطِر 
ا عن طريِق تجفيفِه، وتكوُن مدُة  اأي�شً المحاِر 

ال�شكُل )2-35(: تجهيُز فطر المحاِر للَحفِظ والتخزيِن.�شالحيتِه من �شنٍة اإلى ثالِث �شنواٍت.

مالحظٌة

للحفاِظ على فطِر المحاِر لأطوِل مدٍة ممكنٍة ب�شكٍل طازٍج:
• يجُب عُدم تعري�شِه لأ�شعِة ال�شم�ِس.	
• يتعيُن العمُل تحَت ظروٍف معقمٍة خالَل عمليِة التغليِف والحفِظ.	

7- تكاليُف م�سروِع زراعِة فطِر المحاِر واإنتاجيتُه

يبّيُن الجدوُل الآتي تكاليَف تقريبيًَّة لم�شروِع فطِر المحاِر في المنزِل اأو المدر�شِة بنحِو 85 
موادَّ  من  يحتاجُه  وما  المحاِر  فطِر  اأبواِغ  من  كغم   )6( بزراعِة  وذلَك  تقريًبا،  اأردنيًّا  ديناًرا 
فطِر  تقريًبا من  ِبـ )40-60( كغم  فتقدُر  الإنتاجيَُّة؛  اأّما  الجدول )2-2(.  اأخرى، كما في 

. ـِ )4-5( دنانيٍر اأردنيِّ المحاِر، علًما باأنَّ الكيلوغرام الواحَد مَن الفطِر الطازِج ُيباُع حاليًّا ب

النشاط )2-5(: طرائُق حفِظ فطِر المحاِر

ثمَّ  المحاِر،  فطِر  لحفِظ  اأخرى  طرائَق  لديَك عن  المتاحِة  المعرفِة  م�شادِر  با�شتعماِل  ابحْث 
اعر�ْس ما تو�شلَت اإليِه اأمام زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.
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مالحظٌة

الأ�شعاُر في هذا المثاِل مقّدرٌة في عاِم 2016م، وهَي قابلٌة للتغييِر ح�شَب اأ�شعاِر ال�شوِق.

ال�سعُر الإجماليُّ بالديناِر الأردنيِّالكميُةالموادُّ والأدواُتالرقُم

630 كغماأبواُغ )تقاوي( فطِر المحاِر1
6020 كغمتبُن قمٍح2
301 كي�ًشااأكيا�ٌس بال�شتيكيَُّة �شفاّفٌة بقيا�ِس )40×60�شم(3
5مر�ٌس واحٌدِمَر�سُّ ماِء رذاذي4ٌّ
5َبرميٌل واحٌدَبرميُل حديٍد5
2ميزاٌن واحٌدميزاٌن لقيا�ِس درجِة الحرارِة6
2ميزاٌن واحٌدميزاٌن لقيا�ِس ن�شبِة الرطوبِة7
1ِم�ْشرٌط واحٌدِم�شرٌط8
5مركٌب واحٌدمركُب غاٍز اأر�شي9ٌّ

7اأ�شطوانٌة واحدٌةاأ�شطوانُة غاٍز 10
202 كي�ًشاكي�ُس تعقيمٍ 11
1لفٌة واحدٌةل�شٌق �شفاٌف12
13ٍ 31 لتٍركلوُر تعقيم
1باكيٌت واحٌدقفازاٌت بال�شتيكيٌَّة14
2قفاٌز واحٌدقفازاُت كتاٍن15

85المجموُع

الجدوُل )2-2(: تكاليُف م�شروِع اإنتاِج الفطِر.
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النشاط )2-6(: فيلٌم وثائقيٌّ عن إنتاِج فطِر المحاِر

ابحْث في ال�شبكِة العنكبوتيَِّة عْن فيلٍم وثائقيٍّ علميٍّ يتحدُث عن اإنتاِج فطِر المحاِر، ثمَّ اعر�شُه 
على زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

معلومة

ـِ )2-3 كغم( مَن الفطِر. -  اإنتاجيَُّة الكي�ِس الواحِد، قيا�س )40×60 �شم( تقّدُر بـ
-  َي�شتهلُك كلَّ 1 كغِم من فطِر المحاِر )5( لتراٍت تقريًبا مَن الماِء بما فيها ماُء النْقِع.

-  مدُة الدورِة الزراعيَِّة من )80-90( يوًما من تاريِخ الزراعِة حتى نهايِة الفوِج الرابِع.
-  يحتوي التبُن المتبقي داخَل الأكيا�ِس بعَد الح�شاِد على ن�شبِة عاليٍة مَن البروتيِن، ويمكُن 

ال�شتفادُة منُه كعلٍف لالأغناِم والأبقاِر، و�شماٍد للنباتاِت.

ر فكِّ

بعدما تعرفَت طريقَة زراعِة فطِر المحاِر واإنتاجِه. هْل يمكُن تنفيُذ هذا الم�شروِع في المنزِل؟ 
كيَف �شتقوُم بِه؟

قضّيٌة للمناقشِة

في �شوِء ما عرفَت عِن القيمِة الغذائيَِّة وال�شحيَِّة لفطِر المحاِر، ناق�ْس زمالءَك في المجموعِة 
كيَف ت�شجعوَن اأفراَد اأ�شركم ومجتمعكم على اإنتاِج هذا النوِع من الغذاِء و�شرائِه وا�شتهالكِه.

بعَد تمكنَك مْن معرفِة زراعِة فطِر المحاِر، ابداأْ م�شروعَك الرياديَّ بتوفيِر المكاِن المنا�شِب 
وتاأميِن الأبواِغ ومتابعِة الزراعِة في الوقِت المنا�شِب، ولحْظ اإنتاجَك مَن الفطِر، ويمكنُك اأْن 

ت�شتمَر في خو�ِس تجربتَك الأولى، وبيِع الناتِج باأ�شعاٍر معقولٍة، باإ�شراِف معلمَك.

زراعُة فطِر المحاِرمشروع ريادي
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اأ�سئلُة الف�سِل

ْح مفهوَم كلٍّ مما ياأتي: و�شّ
اأ    - فطُر المحاِر.

ب- حقُن اأبواِغ فطِر المحاِر.
جـ- ح�شانُة فطِر المحاِر.

عّدِد الموادَّ والأدواِت الم�شتخدمَة في اإنتاِج فطِر المحاِر.
التي يحتاجُها  البيئيََّة  بيَن دورِة حياِة فطِر المحاِر ومراحِل زراعتِه، وبَيِّن الظروَف  اربْط 

الفطُر في كلِّ مرحلٍة.
عّلل ما ياأتي:

ِة والتبِن. اأ    - نمُو فطِر المحاِر على الموادِّ الع�شوّيِة؛ مثِل اأوراِق الأ�شجاِر الجافَّ
ب- نقُع التبِن بالماِء ال�شاخِن قبَل عمليِة زراعِة الفطِر.

جـ- تجديُد هواِء غرفِة زراعِة فطِر المحاِر في مرحلِة التحفيِز.
بّيِن الموا�شفاِت التي يتعيُن توافرها في مكاِن زراعِة فطِر المحاِر.

ْح لماذا يعدُّ فطُر المحاِر ذا قيمٍة غذائيٍَّة عاليٍة. و�شّ

1

2
3

4

6
5
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التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )√( في المكاِن المنا�سِب في الجدوِل.

يمكنني بَعد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:

موؤ�ّسُر الأداِءالرقُم
ب�سكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

اأعّدَد اأنواَع فطِر المحاِر.1
اأتتّبَع دورَة حياِة فطِر المحاِر.2
اأعّدَد الموادَّ والأدواِت الالزمَة لإنتاِج فطِر المحاِر.3
اأبّيَن اأهميَة م�شروَع زراعِة فطِر المحاِر.4
اأجهَز مكاَن زراعِة فطِر المحاِر.5
هَز الو�شَط الزراعيَّ لفطِر المحاِر.6 اأجِّ
اأوفَِّر الظروَف المالئمَة لنمِو فطِر المحاِر واإنتاجِه.7
اأزرَع فطَر المحاِر واأقطَفُه واأغلَِّفُه.8
اأقّدَر القيمَة الغذائّيَة وال�شحّيَة لفطِر المحاِر.9

اأقــّدَر القيمــَة القت�شاديَّــَة والجتماعّيَة لعمــِل م�شروٍع 10
�شغيٍر لزراعِة فطِر المحاِر.

اأطّبــَق متطلباِت ال�شحِة وال�شالمِة العامِة اأثناَء زراعِة فطِر 11
المحاِر.
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الحليُب وم�شتقاتُه جزًءا كبيًرا ومهًما من غذاِء الإن�شاِن، ما جعَلُه مو�شَع اهتماٍم في  ي�شّكُل 
من  كثيًرا  فاإنَّ  البيوِت،  في  ممكًنا  اأمًرا  الحليِب  م�شتقاِت  ت�شنيُع  كاَن  ا  ولمَّ والحا�شِر،  الما�شي 
ُق الفاَئ�َس منها، ما يجعُل هذا العمل منا�شًبا  ي حاجاتها من هذه الم�شتقاِت، كما ت�شوِّ الأ�شِر تغطِّ
ليكوَن م�شروًعا اإنتاجيًّا �شغيًرا. و�شتتعرُف في هذا الف�شِل القيمَة الغذائيََّة للحليِب وم�شتقاتِه، وطرائَق 

ت�شنيِع الألباِن باأنواعها.

يتوقُع منَك بعَد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:
 تتعرَف القيمَة الغذائيََّة للحليِب وم�شتقاتِه. �
 تذكَر الطرائَق في معاملِة الحليِب الخامِّ حراريًّا. �
 تبيَن موا�شفاِت الجودةِ بعَد ت�شنيِع اللبِن واللبنِة. �
 تحّدَد التجهيزاِت الالزمَة لتعقيِم الحليِب. �
 ت�شنَِّع الحليَب اإلى اأحِد م�شتقاتِه )اللبِن، اللبنِة(. �
 تتعرَف الفائدَة القت�شاديََّة لإنتاِج م�شتقاِت الحليِب. �
 تراعَي متطلباِت ال�شحِة وال�شالمِة العامِة اأثناَء ت�شنيِع الألباِن. �
 تقدَر القيمَة الغذائيََّة للحليِب وم�شتقاتِه �

تصنيُع منتجاِت األلباِنالفصُل الثالُث
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يعدُّ الحليُب مَن الموادِّ الغذائيَِّة الرئي�شِة في طعامنا، فهَو يحتوي على معظِم العنا�شِر الغذائيَِّة 
الجراثيِم  لوجوِد  ب�شرعٍة؛  للتلِف  قابلًة  مادًة  بطبيعتِه  الحليُب  الإن�شاِن، ولّما كاَن  الالزمِة لج�شِم 
يمكُن  اأخرى  لمنتجاٍت  تحويلِه  اأو  �شليمٍة  بطريقٍة  وحفظُه  حراريًا،  معاملتُه  يتطلُب  فيه  ال�شاّرِة 
والجميُد،  والجبُن  واللبنُة  اللبُن  منها:  كثيرٌة  م�شتقاٌت  الحليِب  من  وُي�شنُع  اأطوَل.  مدًة  حفظها 
وي�شاعُد الختالُف في هذِه الم�شتقات على التنويِع في َوَجباِت الطعاِم؛ ما ير�شي اأذواًقا مختلفًة.

1- معاملُة الحليِب حراريًّا

ُيعامُل الحليُب حراريًّا بطرائَق عدٍة، منها:
ِة  الُممر�شَ الحيَِّة  الكائناِت  على  الق�شاِء  اإلى  الحليِب  ب�شترُة  تهدُف  الحليِب:  ب�شترُة   - اأ   
جميعها، ومعظم الكائناِت الحيَِّة الأخرى، واإبطاِل فاعليِة الإنزيماِت التي قد ت�شهُم في 
الغلياِن  درجِة  من  اأقلَّ  لدرجِة حرارِة  الحليِب  بتعري�ِس  ذلَك  ويكتمُل  الحليِب،  اإف�شاِد 
ت�شُل اإلى )62.8(°�س مدَة ن�شِف �شاعٍة، اأو على درجة )72(°�س لمدة )15( ثانية، ثمَّ 
تبريدُه فجاأًة اإلى درجِة حرارِة منخف�شِة بيَن )4-6(°�س ومن الجديِر بالذكِر اأنَّ من مزايا 
الحليِب  وتكوَن �شالحيُة  للحليِب طفيًفا،  الغذائيِة  القيمِة  في  التغيُر  يكوَن  اأْن  الب�شترِة 

المب�شتِر عادًة ثالثَة اأياٍم.
الممر�شِة  الدقيقِة  الحيَِّة  الكائناِت  قتِل  اإلى  الحليِب  غلِي  تهدُف عمليُة  الحليِب:  غلُي  ب- 
وال�شارِة، واإبطاِل مفعوِل الإنزيماِت التي قد توؤدي اإلي تغيراٍت غيِر مرغوٍب فيها، وهذا 
ي�شاعُد على اإطالِة مدِة حفِظ الحليِب، ويكتمُل ذلَك بغلِي الحليِب بدرجِة حرارٍة اأعلى 
َاأ مَن  من )100(°�س مدًة تتراوُح ما بيَن )8-10( دقائَق با�شتعماِل اأواٍن غيِر قابلٍة لل�شد
)ال�شتانل�س �شتيل( ذاِت القاعدِة ال�شميكِة على م�شدٍر حراريٍّ مبا�شٍر مَع مراعاِة تحريِك 
جميعها  اأجزائه  ت�شخيِن  و�شماِن  واحتراقِه،  فورانِه  لمنِع  غليِه؛  اأثناَء  با�شتمراٍر  الحليِب 
؛ اأْي بو�شِع وعاِء الحليِب  بالدرجِة نف�شها. كما يمكُن غلُي الحليِب با�شتعماِل حماٍم مائيِّ

داخِل وعاٍء اآخَر فيه ماٌء، ويجري غلُي الماِء كي ل يتعر�َس الحليُب للناِر مبا�شرًة.

ت�سنيُع منتجاِت الحليِباأول
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جـ- تعقيُم الحليِب: تهدُف عمليُة تعقيِم الحليِب اإلى التخل�ِس من الميكروباِت �شواٌء اأكانْت 
مر�شيًة اأِم َغير مر�شيٍة، بحيُث ي�شبُح الُحليُب خالًيا  تماًما منها، ويكوُن غيَر قابٍل للتلِف 
في ظروِف التخزيِن العاديَِّة؛ لذا فاإنَّ �شالحيَة الحليِب المعقِم ت�شُل اإلى )6( اأ�شهٍر اأو اأكثَر 
ُن الحليُب اإلى  دوَن تبريٍد في حاِل تعبئتِه واإقفاِل الَعْبوات تحَت ظروِف التعقيِم، وُي�شخَّ
درجٍة عاليٍة ت�شُل اإلى )120(°�س مدًة زمنيًة تتراوُح ما بيَن )10-30( دقيقًة، ومن ثمَّ 

يتمُّ تجني�شُه وتعبئتُه في اأوعيٍة معقمٍه بطرائَق اآليٍة.

2- الفائدُة القت�ساديَُّة من اإنتاِج م�ستقاِت الحليِب

مختلفٍة،  زمنيٍَّة  فتراٍت  وفَق  جميٍد(  جبٍن،  لبنٍة،  )لبٍن،  اأخرى  م�شتقاٍت  اإلى  الحليُب  ُل  ُيحوَّ
ويمكُن حفُظ اللبِن واللبنِة نحَو اأ�شبوعيِن، في حيٍن يحفُظ الجبُن والجميُد مدًة طويلًة، وعْن 
طريِق ت�شنيِع م�شتقاِت الحليِب يمكُن اأن تكوَن هناَك فر�ٌس اأكبَر لالأ�شرِة لتلبيِة متطلباتها وبيِع 

الفائ�ِس منها لتحقيِق عوائَد ماليٍَّة.

معلومة

التجني�ُص: تفتيُت حبيباِت الدهِن اآلًيا؛ لمنِع تجمعها على ال�شطِح مَع الوقِت، وي�شهُم الدهُن 
في اإك�شاِب الحليِب الطعَم والنكهَة واللوَن، وتزويِد الج�شِم بالطاقِة والفيتاميناِت 

الذائبِة في الدهوِن.

ر فكِّ

اأيهما يعدُّ ذا قيمِة غذائيَِّة اأعلى، الحليُب المب�شتُر، اأم المعقُم، ولماذا؟
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نَُّع مَن الحليِب من حيُث التركيُب والنكهُة والقواُم ونوع الحليِب  تختلُف الم�شتقاُت  التي ُت�شَ
نَُّع: الم�شتخدِم وطريقُة الت�شنيِع وظروفُه. ومَن الم�شتقاِت التي ُت�شَ

1- اللبُن الرائُب

ِر الالكتوز، الذي  يحتوي اللبُن الرائُب على مكوناِت الحليِب الطازِج جميعها با�شتثناِء �شكَّ
امت�شا�ِس  ي�شاعُد على  الحام�ُس  ِر، وهذا  التخمُّ بكتيريا  بفعِل  الالكتيك  الى حام�ِس  يتحوُل 
الطازِج، خا�شًة  الحليِب  بع�شهم على  له  اله�شمي، ويف�شِّ الجهاِز  الكال�شيوم والف�شفوِر في 
ِل الالكتوز، الذي ي�شبُب م�شكالٍت مثَل �شعوبة وا�شطراب  الذين يعانون من م�شكلِة عدِم تحمِّ
ي�شعُب  تجهيزاٍت  اإلى  يحتاُج  لأنه ل  المنزِل؛  في  الرائِب  اللبِن  ت�شنيُع  ويمكُن  اله�شِم،  في 

توفيرها.

-  موا�سفاُت الجودِة في اللبِن الرائِب: تتمثُل موا�شفاُت الجودِة في اللبِن الرائِب بالآتي: 
1. القواُم متما�شٌك مَع عدِم انف�شاِل ال�شر�ِس.

. 2. اللوُن اأبي�ُس ق�شديٌّ
3. الرائحُة عاديٌَّة.
. 4. الطعُم عاديٌّ

ت�سنيُع م�ستقاِت الألباِنثانيًا
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النتاُج التعلميُّ
• ُي�شنُع اللبُن الرائُب بطريقٍة �شحيحٍة.	

المعلوماُت النظريَُّة
بعَد  للحليِب  )الروبَة(  )البادَئ(  خا�شًة  نافعٍة  بكتيريا  اإ�شافِة  طريِق  عن  الرائُب  اللبُن  ُي�شنَُّع 
ُر الحليِب اإلى حام�ِس الالكتيِك، الذي يعطي للبِن الرائِب  ب�شترتِه اأْو غليِه، حيُث يتحوُل فيه �شكَّ

القواَم المتما�شَك، والنكهَة والطعَم المميزيِن.
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

)1( كغم حليٍب طاَزٍج م�شفًى، )20-30( غم لبٍن رائٍب، البادئ )الروبُة(؛ اأْي ما ُيعادُل ملعقتيِن 
كبيرتيِن، ووعاٌء عميٌق م�شنوٌع مْن زجاٍج اأو �شتانل�س �شتيل، واآخُر مْن �شتانل�س �شتيل �شعُة لتريِن، 
ملعقٌة للتحريِك، قطعُة قما�ٍس كبيرٌة، م�شدُر حرارٍة )غاز(، ُعبواٌت �شغيرٌة، غاّليٌة، ماٌء و�شابوٌن، 

واإذا ما توافرِت الحا�شنُة يمكُن ا�شتعمالها.
خطواُت تنفيِذ التمريِن

ت�سنيُع اللبِن الرائِبالتمرين: )6-2(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1

2

راِع متطلبــاِت ال�شحِة وال�شالمــِة العاّمِة 
عنــَد  بالنتبــاِه والحــذِر  العمــِل،  اأثنــاَء 

ا�شتعماِل م�شدِر الحرارِة.

ِز المــوادَّ والأدواِت الالزمَة قبَل البدِء  جهِّ
بالعمِل، كما في ال�شكِل )36-2(.

ال�شكُل )36-2(



76

3

4

5

6

7

8

ــِن الحليــَب مــَع التحريِك اإلــى درجِة  �شخِّ
الغلياِن، ثمَّ ا�شتمرَّ بالتحريِك من )10-8( 
دقائَق بعَد ذلَك، كما في ال�شكل )37-2(.

ارفــِع الحليَب عــِن الناِر، ثــمَّ ا�شكبُه في 
وعــاٍء اآخر �شعــَة )2 لتر(، ويمكــُن تبريُد 
الحليــِب المغلــيِّ بو�شِع الوعــاِء، الذي 
يحتويِه داخَل وعاٍء اأكبــَر منُه يحتوي ماًء 
بــارًدا، وبرد الحليب حتــى ت�شبح درجة 

حراَرته )45°( �س.

خْذ كميَة الروبِة الالزمِة و�شعها في وعاٍء 
، كما في  كهــا جيًدا حتى تتجان�ــسَ وحرِّ

ال�شكِل)38-2(.

اأ�شف الروبَة على الحليِب وحّرْك جيًدا، 
كما في ال�شكِل )39-2(.

ُه بقطعِة قما�ٍس؛  �شْع غطاَء الوعاِء، ثمَّ ُلفَّ
للمحافظــِة على درجــِة حرارتــِه مدَة 
)4-6( �شاعــاٍت دوَن تحريكــِه، كما 

في ال�شكِل )40-2(.

اأِو امالَأ الُعبواِت بالحليــِب الم�شاِف اإليِه 
الروبــَة و�شعهــا  في الحا�شنــِة  في حاِل

ال�شكُل )38-2(

ال�شكُل )39-2(

ال�شكُل )40-2(

ال�شكُل )37-2(
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9

10

11

12

توافــرْت علــى درجِة حــرارٍة )45(°�س 
مــدَة )2-4( �شاعــاٍت كما فــي ال�شكِل 

.)41-2(
اأخــرِج العبواِت مــَن الحا�شنــِة، اأو اأزِل 
الغطــاَء عِن الوعــاِء واتركهــا على درجِة 
حــرارِة الغرفــِة مــدَة )20-30( دقيقًة؛ 

ليبرَد اللبُن، كما في ال�شكِل )42-2(.
�شــِع الُعبواِت في الثالجِة مبا�شرًة؛ كي ل 

تزداَد ن�شبُة الحمو�شِة في اللبِن الرائِب.
نّظــِف الأدواِت التــي ا�شتخدمتهــا جيًدا 
�ِس، واترِك  واأعدها اإلى مكانهــا المخ�شَّ

المكاَن نظيًفا.
اغ�شْل يديَك بالماِء وال�شابوِن بعَد النتهاِء 

مَن العمِل، دوَن الإ�شراِف في الماِء.

ال�شكُل )42-2(

ال�شكُل )41-2(

• ا�شنْع لبًنا رائًبا كما تعلمَت في التمريِن ال�شابِق )2-6( باإ�شراِف معلمَك.	
تمريٌن عمليٌّ

هل تعلم

؛ لأنَّ الروبَة التي اأُ�شيفْت اإلى الحليِب  اإذا تذوقَت طعَم اللبِن الرائِب، تجْد اأنَّ طعمُه حام�شيٌّ
َر الحليِب اإلى حام�ٍس بوجوِد اأحياٍء دقيقٍة نافعٍة. حّولْت �شكَّ

مالحظٌة

تذكْر اإل�شاَق بطاقِة بياٍن على الُعبوِة تبيُن فيِه تاريَخ اإنتاِج اللبِن.
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ممتاٌزجيد جًداجيٌدمقبوٌل�سيٌءالموا�سفاُتالرقُم

12345المظهُر واللوُن1
12345القواُم والتما�شُك2
12345الطعُم والنكهُة3

قيْم نف�سَك في �سنِع اللبِن الرائِب

اإليَك النموذَج الآتَي لتقييِم عملَك في �شنِع اللبِن الرائِب.
التاريخ ......................                                    ا�شُم ال�شخ�ِس المتذوِق ......................

الدرجُة العامُة ...............................             )مجموُع النقاِط(

1- العيوُب المتعلقُة بالمظهِر واللوِن:

، وجوُد األواٍن غيِر طبيعيٍَّة على  وجوُد مواّد غريبٍة فيِه، وعدُم التجان�ِس، اللوُن غيُر طبيعيٍّ
ال�شطِح، انف�شاُل الدهِن، وفقاقيُع الغاِز.

2- عيوُب القواِم والتما�سِك:

، ووجوُد الكتِل. �شعُف الخثرِة، القواُم الهالميُّ
3- عيوُب الطعِم والنكهِة:

ت�شمُل الحمو�شَة الزائدَة، والنكهَة المتزنخَة. )اأْي؛ تغيٌر في الرائحِة(.

2- ت�سنيُع اللبنِة الطريَِّة

الطعاِم، وتجري  له ملُح  لي�شبَح مرّكًزا، وي�شاُف  بعَد ت�شفيتِه؛  الرائِب  اللبِن  اللبنُة مَن  ت�شنُع 
الم�شِل  مَن  ممكنٍة  كميٍَّة  اأكبُر  تنف�شَل  حتى  وتترُك  خاٍم،  قما�ٍس  اأكيا�ِس  في  الت�شفيِة  عمليُة 

)ال�شر�ِس(.
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ر فكِّ

  ين�شُح بغلِي الكي�ِس الم�شتخدِم لت�شنيِع اللبنِة قبَل ا�شتخدامِه.
  َتفقُد اللبنُة ن�شبًة عاليًة مَن الكال�شيوِم في ماِء الم�شِل.

-  موا�سفاُت الجودِة في ت�سنيِع اللبنِة الطريَِّة: تتمثُل موا�شفاُت الجودِة في اللبنِة الطريَِّة بالآتي:
1. القواُم المتما�شُك، ونعومُة الملم�ِس.

2. الطعُم حام�شيٌّ خفيٌف، وخاٍل مَن الطعِم الغريِب.
3. الرائحُة عاديَُّة.

يزٌة، وملوحتها خفيفٌة. 4. النكهُة ممَّ

معلومة

على  ويحتوي  اللبنِة،  ت�شنيِع  اأثناَء  الرائِب  اللبِن  عِن  ينف�شُل  الذي  ال�شائُل،  هَو  اللبِن  م�شُل 
ٍة؛ مثِل البروتيِن والكال�شيوِم وفيتامين )ب(، وغيرها؛ ما يتعيُن ال�شتفادُة  عنا�شَر غذائيٍَّة هامَّ

منُه.
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النتاُج التعلميُّ
• ي�شنُع اللبنَة الطريََّة منزلًيا بالطريقِة ال�شحيحِة.	

المعلوماُت النظريَُّة
تعدُّ اللبنُة مَن الأغذيِة المرغوبِة، ل�شهولِة تناولها وفوائدها الغذائيَّة وال�شحيَِّة و�شهولِة �شنعها 
منزلًيا، وهناَك ثالثُة اأنواٍع منها �شائعٌة محلًيا، وهي اللبنُة الطريَُّة، والجامدُة، ولبنُة الخزيِن بالزيِت.

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
)1كغم( لبٍن رائٍب، ملعقٌة كبيرٌة من ملح الطعاِم، وعاٌء عميٌق، ملعقٌة للتحريِك، كي�ُس قما�ٍس خاٍم 

اأبي�ُس نظيٌف، ماٌء، و�شابوٌن.
خطواُت تنفيِذ التمريِن

ت�سنيُع اللبنِة الطريَِّةالتمرين: )7-2(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1

2

3

ِة؛  راِع متطلباِت ال�شحــِة وال�شالمِة العامَّ
كنظافــِة اليديِن والحــذر عنــَد ا�شتعماِل 

م�شدَر الحرارِة.

ِز المــوادَّ والأدواِت الالزمَة قبَل البدِء  جهِّ
بالعمِل، كما في ال�شكِل )43-2(.

اأ�شــِف الملَح اإلى اللبــِن الرائِب وامزجُه 
جيــًدا بوا�شطِة الملعقــِة، كما في ال�شكل 

.)44-2(

ال�شكُل )43-2(

ال�شكُل )44-2(
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�شبَّ اللبــَن الممّلَح في الكي�ــسِ واربطُه 
جيًدا، كما في ال�شكِل )45-2(.

علِّــِق الكي�َس في مــكاٍن بــارٍد ونظيٍف، 
و�شْع اأ�شَفلُه وعــاًء عميًقا، لجمِع الم�شِل 
واتركُه مــدَة )24( �شاعًة تقريًبا، كما في 

ال�شكِل )46-2(.

�شــِع الكي�ــسَ فــوَق �شطــٍح م�شتــٍو، ثمَّ 
�شــَع فوقُه ثقــاًل منا�شًبا واتركُه مــدَة يوٍم 

ل�شتكماِل خروِج الم�شِل منُه.

اأخــرِج اللبنَة مَن الكي�ِس و�شعها في وعاٍء 
وعبئهــا في ُعبــواٍت منا�شبــٍة، واحفظها 
في الثالجــِة اإلى حيِن ا�شتعمالها. كما في 

ال�شكِل )47-2(.

ــِف الأدواِت التــي ا�شتعملتهــا جيــًدا  نظِّ
�ِس، واترِك  واأعدها اإلى مكانهــا المخ�شّ

المكاَن نظيًفا.

اغ�شْل يديَك جيــًدا بالماِء وال�شابوِن بعَد 
النتهــاِء مــن العمــِل، دوَن الإ�شراِف في 

الماِء.

ال�شكُل )46-2(

ال�شكُل )47-2(

ال�شكُل )45-2(
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مراعًيا  تعلمَت،  كما  الحليِب  مَن  واللبنِة  اللبِن  بت�شنيِع   ، ال�شفِّ في  مجموعتَك  وفريَق  بادْر 
متطلباِت ال�شحِة وال�شالمِة العامَة، و�شعها في عبواٍت منا�شبٍة مدوًنا تاريَخ الإنتاِج والنتهاِء 
وفّكْر في كيفيِة ت�شويقها وبيعها باأ�شعاٍر منا�شبٍة باإ�شراِف معلمَك، لحْظ اأنَك بهذا الم�شروِع 
�شت�شهُم في زيادِة دخِل اأ�شرتَك، وتقلُل اعتماَدَك على غيرَك، وت�شقُّ الطريَق اإلى الم�شروعاِت 
ا منتًجا م�شاهًما في العمل لخدمِة اأ�شرتَك ومجتمعَك  الرياديِة والبداِع،  بحيُث ت�شبُح �شخ�شً

ووطنَك.

تصنيع اللبن واللبنةمشروع ريادي

• ا�شنْع لبنًة طرّيًة كما تعلمَت في التمريِن ال�شابِق، باإ�شراِف معلمَك.	
تمريٌن عمليٌّ

مالحظٌة

تذكْر اإل�شاَق بطاقِة بياٍن على الُعبوِة تبيُن فيها تاريَخ اإنتاِج اللبنِة.
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اأ�سئلُة الف�سِل

ما المق�شوُد بكلٍّ مما ياأتي:
اأ   - ب�شترُة الحليِب.
ب- تعقيُم الحليِب.
جـ- م�شُل الحليِب.

ِر الالكتوز في ت�شنيِع اللبِن الرائِب. ْح دوَر �شكَّ و�شِّ
عّلل ما ياأتي:

اأ   - �شرورُة غلِي الحليِب قبَل ت�شنيِع اللبِن الرائِب في المنزِل.
ب- ال�شتمراُر في تحريِك الحليِب اأثناَء غليِه.

جـ- و�شُع ثقٍل منا�شٍب فوَق كي�ِس اللبنِة الطريَِّة وتركُه يوًما اأو اأكثَر.
اذكْر اأربعًة مَن العيوِب التي قد تظهُر في اللبِن الرائِب بعَد ت�شنيعِه في المنزِل.

قارْن بيَن غلِي الحليِب، وتعقيمِه وب�شترتِه من حيُث الطريقُة، والهدُف، ودرجُة الحرارِة 
الالزمِة، والمدُة الزمنيَُّة الالزمُة.

المقارنُة من حيُث
طريقُة التعامِل حراريًا

الهدُفالطريقُة
  درجُة الحرارِة

الالزمِة
المدُة الزمنيَُّة

الالزمُة

غلُي الحليِب
ب�شترُة الحليِب
تعقيُم الحليِب

1

2
3

4
5
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التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )√( في المكاِن المنا�سِب في الجدوِل.

يمكنني بَعد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:

موؤ�ّسُر الأداِءالرقُم
ب�سكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

ِة قبَل وفي اأثناِء 1 اأراعــَي متطلباِت ال�شحِة وال�شالمــِة العامَّ
ت�شنيِع م�شتقاِت الحليِب.

َد بع�َس طرائِق معاملِة الحليِب حراريًا.2 اأُعدِّ
اأو�شَح الهدَف من ب�شترِة الحليِب.3
اأُبّيَن طريقَة غلِي الحليِب.4
اأُبّيَن طريقَة ب�شترِة الحليِب.5
َح طريقَة تعقيِم الحليِب.6 اأو�شّ
اأُبّيَن الفائدَة القت�شاديََّة من اإنتاِج م�شتقاِت الحليِب.7
اأُعّدَد الموادَّ والأدواِت الالزمَة ل�شنِع اللبِن الرائِب.8
اأ�شنَع لبًنا رائًبا بطريقٍة �شحيحٍة.9

اأُبّيَن موا�شفاِت الجودِة للبِن الرائِب.10
اأُعّدَد الموادَّ والأدواِت الالزمَة ل�شنِع اللبنِة الطريَِّة.11
اأ�شنَع لبنًة طريًَّة بطريقٍة �شحيحٍة.12
اأُبّيَن موا�شفاِت الجودِة للبنِة الطريَِّة.13
َر اأهميَة الت�شنيِع الغذائيِّ المنزليِّ في حياتنا.14 اأُقدِّ
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اأ�سئلُة الوحدِة

القت�شاديَِّة  الم�شروعاِت  لإن�شاِء  الداعمِة  الجهاِت  مَن  العديِد  ال�شبَب وراَء وجوِد  ف�ّشِر 
ال�شغيرِة.

بّين خطواِت اإعداِد الجدوى القت�شاديَِّة لم�شروٍع معيٍن.
بّيِن الجدوى القت�شاديََّة لفطِر المحاِر.

لماذا ُين�شُح الأ�شخا�ُس الذيَن ل يرغبوَن في تناوِل اللحوِم باأن يكوَن فطُر المحاِر جزًءا 
من غذائهم.

بيِن الفائدَة القت�شاديََّة من اإنتاِج م�شتقاِت الحليِب.
اذكر اأربًعا من موا�شفاِت الجودِة للبنِة العاديَِّة.

ما اأهميُة عمِل درا�شِة الجدوى القت�شاديَِّة؟
اقترْح اأربعَة م�شروعاٍت اإنتاجيٍَّة �شهلٍة يمكُن اأن تنجَح في منطقتَك ومن الممكِن اأن تدرَّ 

عليَك اأو على اأ�شرتَك عائًدا ماديًا.

1

2
3
4

5
6
7
8
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األعماُل التطوعيُة
في خدمِة المجتمِع

الوحدُة الثالثُة

• ما اأَثـُر العمِل التطوعيِّ على المجتمعاِت؟	
• كيَف ينعك�ُص العمُل التطوعيُّ على �سخ�سيِة الفرِد المتطوِع؟	
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اإن�شانيًّا نبياًل، وهَو �شمٌة من �شماِت المجتمِع المتكافِل، ويجري  يعدُّ العمُل التطوعيُّ عماًل 
، وينعك�ُس  العمُل التطوعيُّ ب�شورٍة فرديٍَّة اأو جماعيٍَّة دوَن انتظاِر الح�شوِل على اأجٍر اأو َدخٍل ماديٍّ

اإيجابًيا على �شخ�شيِة الفرِد المتطوِع ويعزُز النتماَء للوطِن.
�شبَق واأْن در�شَت في مبحِث التربيِة الجتماعّيِة والوطنّيِة في ال�شفِّ ال�شاد�ِس عِن العمِل التطوعيِّ 

واأ�شكالِه، و�شتتعرُف في هذا الف�شِل على مفهوِم العمِل التطوعيِّ ومبادئِه ومجالتِه ومهاراتِه.

يتوقُع منَك بعَد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:
� .  تتعرَف مفهوَم العمِل التطوعيِّ
 تتعرَف مبادَئ  العمِل التطوعيِّ وفوائدِه. �
 تتعرَف مجالِت العمِل التطوعيِّ في المدر�شِة والمجتمِع. �
� .  ت�شتخدَم مهاراِت التعاوِن في العمِل التطوعيِّ
 تقوَم بعمٍل تطوعيٍّ في مدر�شتَك ومجتمعَك. �
 تقّدَر تاأثيَر العمِل التطوعيِّ في المجتمِع وعلى المتطوِع نف�شِه. �

العمُل التطوعيُّالفصُل األوُل
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يعدُّ العمُل التطوعيُّ مَن الأعماِل الرياديَِّة التي ت�شهُم في تنميِة المجتمِع وتحافُظ على البيئِة 
الإيجابيَة؛  والتجاهاِت  القيَم  لديِه  وتعزُز  نف�شِه،  المتطوِع  على  اإيجابيًّا  وتنعك�ُس  وتح�شينها، 
كاإظهاِر روِح المبادرِة، والتوا�شِل مَع الآخرين، والعزِم، والإبداِع، وغيِر ذلَك، كما ي�شاعُد في 

بناِء �شخ�شيتِه، وتنميِة هواياتِه.
-  التطوُع

هَو الجهُد الذي يبذلُه اأيُّ اإن�شاِن طواَعِيًة بهدِف تقديِم الخدمِة لمجتمعِه بدافٍع منُه للم�شاهمِة 
ِع اأجٍر ماديٍّ مقابَل الجهِد المبذوِل، وقد يكوُن المتطوُع فرًدا  ِل الم�شوؤوليِة دوَن توقُّ في تحمِّ

اأو جماعًة اأو موؤ�ش�شًة.
تبرًعا  اأو  مهنًيا،  اأو  فكريًا،  اأو  يدويًا  جهًدا  يكوُن  ما  منها  متعددٌة،  اأ�شكاٌل  التطوعيِّ  وللعمِل 
وتزداُد  ونف�شيًَّة وغيرها،  دينيًَّة واجتماعيًَّة  دوافَع  له  اأنَّ  عينيًّا وغيرها، كما  تبرًعا  اأو  بالأمواِل 

الحاجُة  لالأعماِل التطوعيَِّة في حالِت الكوارِث الطبيعيَِّة والحروِب.

مفهوُم العمِل التطوعيِّاأول

يقوُم العمُل التطوعيُّ على مجموعٍة مَن المبادى، اأهمها:
1- جهٌد يوؤديِه المتطوُع بدافٍع ذاتيٍّ من غيِر اإلزاٍم.

. 2- ل ينتظُر المتطوُع اأيَّ مقابٍل ماديٍّ
3- الم�شاهمُة في �شدِّ حاجاٍت اأ�شا�شيٍَّة في المجتمِع.

4- ل يتعار�ُس هذا الجهُد المبذوُل مع معتقداِت الفرِد الدينيَِّة والثقافيَِّة.
والأمانُة  ال�شدُق  ويحكمها  ال�شتقالليَِّة  على  فيها  يعتمُد  محددٍة  ت�شريعاٍت  مع  ين�شجَم  اأن   -5

والتكافُل والم�شاواُة.

مبادُئ العمِل التطوعيِّثانيًا

ِء
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للعمِل التطوعيِّ  فوائُد عديدٌة، منها:
1- اإظهاُر ال�شورِة الإن�شانيَِّة للمجتمِع عْن طريِق التعاوِن والتكافِل فيِه.

2- المحافظُة على القيِم الدينيَِّة، بما فيها التطوُع لك�شِب الثواِب والأجِر.
3- النهو�ُس بالمجتمِع والتقليُل مَن الم�شكالِت التي تواجهُه.

4- ا�شتثماُر وقِت الفراِغ ب�شورٍة اأف�شَل.
رُه الآخروَن. 5- الثقُة بالنف�ِس نتيجَة القياِم بعمٍل يقدِّ

6- ا�شتثماُر طاقاِت ال�شباِب بعمٍل َيُفيُد المجتمَع والأفراَد، كما في ال�شكِل )1-3(.
7- اكت�شاُب مهاراٍت حياتيٍَّة  وخبراٍت جديدٍة.

8- تعزيُز ثقافِة العمِل التطوعيِّ بيَن اأفراِد المجتمِع.

فوائُد العمِل التطوعيِّثالثًا

النشاٌط )3-1(: مؤسساُت العمِل التطوعيِّ

بالعمِل  تهتُم  التي  الموؤ�ش�شاِت  بع�ِس  عْن  لديَك  المتاحِة  المعرفِة  بم�شادِر  بال�شتعانِة  ابحْث 
التطوعيِّ في المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة، واكتْب تقريًرا عنها وعْن طبيعِة الأعماِل التي تقوُم 

بها، ثمَّ اعر�ْس ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

ال�شكُل )3-1(: حملٌة تطوعيٌَّة.
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للعمِل التطوعيِّ مجالٌت عديدُة في المجتمِع، منها:

1- المجاُل الجتماعيُّ

يعدُّ مْن اأو�شِع مجالِت العمِل التطوعيِّ لت�شمنِه 
الأ�شِر  م�شاعدُة  منها  كثيرًة،  تطوعيًَّة  اأعماًل 
المحتاجِة اقت�شاديًّا واجتماعيًّا، وتمكيُن المراأِة 
والأفراِد  الطفولِة  ورعايُة  الم�شنيَن،  ورعايُة 
مفاهيِم  وُن�شُر  ِة،  الخا�شَّ الحتياجاِت  ذوي 
التعاوِن والعمِل التطوعيِّ بيَن اأفراِد المجتمِع، 

انظِر ال�شكَل )2-3(.

2- المجاُل ال�سحيُّ

يتمثــُل في الم�شاركِة بتقديِم الرعايِة ال�شحيَِّة 
للمحتاجيَن لها، بالتوعيِة والتثقيِف ال�شحيِّ 
والتطــوِع مَع العامليَن فــي القطاِع ال�شحيِّ 
المر�شــى  معانــاِة  وتخفيــِف  وغيرهــم، 
والحمــالِت الطبيَِّة المجانيَّــِة. انظِر ال�شكَل 

.)3-3(

مجالُت العمِل التطوعيِّرابًعا

ال�شكُل )3-2(: توزيُع الم�شاعداِت.

. ال�شكُل )3-3(: يوٌم طبيٌّ مجانيٌّ

بادْر وفريَق مجموعتَك بم�شاعدِة الطلبِة المعاقين من ذوي الحتياجاِت الخا�شِة في مدر�شتِك 
و�شاركهم في الأن�شطِة المدر�شيِة �شمَن برنامٍج تعدُه باإ�شراِف معلمَك.

المبادرةمهاراُت الريادِة
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3- المجاُل البيئيُّ

يت�شمُن هذا المجاُل التوعيَة البيئيََّة والمحافظَة عليها بالم�شاركِة الفعليَِّة في الأن�شطِة البيئيَِّة؛ مثِل 
التلوِث  زراعِة الأ�شجاِر، كما في ال�شكِل )3-4(، والمحافظِة على المحمياِت، ومكافحِة 
وتدويِر النفاياِت، وحمالِت النظافِة، كما في ال�شكِل )3-5(، ون�شِر الوعِي باأهميِة التحّوِل 

اإلى ا�شتعماِل م�شادِر الطاقِة البديلِة.

ال�شكُل )3-5(: حملُة النظافِة. ال�شكُل )3-4(: زراعُة الأ�شجاِر.

للتحدِث  اأ�شناٍن؛  طبيِب  ل�شت�شافِة  معلمَك، خطْط  وباإ�شراِف  المدر�شِة  اإدارِة  مَع  بالتن�شيِق 
اأو اإحدى قاعاتها،  اللقاَء في م�شرِح المدر�شِة  العنايِة بالأ�شناِن وحمايتها، ونّظِم  اأهميِة  عْن 
باإ�شراِف  المدر�شيِة  الإذاعِة  اللقاِء في  تعلَن عْن هذا  اأْن  تن�َس  وجهزها بما هَو منا�شٌب، ول 

معلمَك.

التخطيُط والتنظيُممهاراُت الريادِة

�شاهْم وفريَق مجموعتَك في ال�شفِّ بالعنايِة بمرافِق المدر�شِة و�شاحاتها؛ مثِل زراعِة نباتاٍت 
وجوانَب  النظافَة  مراعًيا  المدر�شِة،  اإمكانياِت  ح�شَب  الأحوا�ِس،  اأِو  الحديقِة  في  واأ�شتاٍل 

تجميِل البيئِة المدر�شّيِة ومكافحَة التلّوِث فيها، باإ�شراِف معلمَك.

العمل بروح الفريقمهاراُت الريادِة
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4- المجاُل التربويُّ

ي�شهُم هذا المجاُل في تزويِد المحتاجيَن بالمعرفِة وتي�شيِر نموهم العقليِّ والفكريِّ والروحيِّ 
عْن طريِق الأن�شطِة المتعددِة؛ كالحدِّ من ن�شبِة انت�شاِر الأميَِّة وتاأهيِل الأفراِد الذين يعانوَن من 

�شعوباِت تعلٍُّم.

مدر�شتَك،  في  تعّلٍم  �شعوباِت  ذوي  طلبِة  وجوِد  ن�شبِة  من  الحدِّ  في  بها  ت�شهُم  فكرًة  ابتكْر 
واأبدْع في تقديِم المقترِح اأو الفكرِة مبيًنا اآلية تنفيذها والنتائج المتوقعة منها، ثمَّ اعر�شها على 

زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

االبتكاُر واإلبداُعمهاراُت الريادِة

ِة إلى مجاالتها النشاط )3-2(: تصنيُف األعماِل التطوعيَّ

ُم في مجتمعَك، و�شنفها اإلى مجالتها، ثمَّ اعقْد مناق�شًة حولها  ابحْث عْن اأعماٍل تطوعيٍَّة ُتقدَّ
مَع زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.
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النتاُج التعلميُّ
• 	. ينظُم فرًقا للعمِل التطوعيِّ

المعلوماُت النظريَُّة
يعدُّ العمُل التطوعيُّ اأحَد المقوماِت الأ�شا�شيَِّة في بناِء المجتمعاِت المتقدمِة، وركيزًة مهمًة ت�شهُم 
، وممار�شًة اإن�شانيًَّة ترتبُط ب�شكٍل وثيٍق بالخيِر والعمِل ال�شالِح والتعاوِن،  في بناِء التكافِل الجتماعيِّ
وي�شاعُد على اإيجاِد حالٍة من الإخاِء والقيِم النبيلِة والتكاتِف الجتماعيِّ بيَن اأفراِد المجتمِع الواحِد.

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة
، ماٌء و�شابوٌن. كرتوٌن مقوًى، اأقالٌم ملونٌة، ِمق�سٌّ

خطواُت تنفيِذ التمريِن

تنظيُم فرٍق للعمِل التطوعيِّ التمرين: )1-3(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1

2

3

ِة  راِع متطلبــاِت ال�شحِة وال�شالمــِة العامَّ
اأثناَء العمِل.

جّهِز المــوادَّ والأدواِت الالزمَة قبَل البدِء 
بالعمِل، كما في ال�شكِل )6-3(.

ِع الطلبَة اإلى مجموعاٍت بحيُث تكوُن  وزِّ
كلُّ مجموعٍة منا�شبًة ومتجان�شًة، كما في 

ال�شكِل )7-3(.

ال�شكُل )6-3 (

ال�شكُل )7-3 (



94

4

5

6

7

اجعــْل كلَّ مجموعــٍة تختــاُر المجــاَل، 
الذي ترغُب العمَل التطوعيَّ فيِه، كما في 

ال�شكِل )8-3(.

دْع كلَّ مجموعــٍة تختــاُر قائــًدا لهــا 
لتنظيِم العمِل ومتابعتِه، كما في ال�شكِل 

.)9-3(

اطلــْب مــْن مجموعــِة المجــاِل البيئــيِّ 
الت�شاوَر في طبيعِة الأعماِل التطوعيَِّة التي 
�شتقوُم بها �شمَن مجالها، كما في ال�شكِل 

.)10-3(

كــّرِر الطلــَب مــن مجموعــِة المجــاِل 
التربويِّ باختياِر الأعمــاِل التطوعيَِّة التي 
�شتقوُم بها �شمَن مجالها، كما في ال�شكِل 

.)11-3(
وعلى هذا النحِو ت�شيُر بقيُة المجموعاِت.

ال�شكُل )9-3 (

ال�شكُل )10-3 (

ال�شكُل )11-3 (

ال�شكُل )8-3 (
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8

9

10

11

اطلــْب من كلِّ مجموعــٍة عر�َس الأفكاِر 
التــي تو�شلت اإليها اأمــاَم زمالئهم الطلبِة 

مَن المجموعاِت الأخرى.

دِع المجموعاِت تنفُذ اأعمالها التطوعيََّة 
التي اتفقْت عليها بنظاٍم واحتراٍم لقوانيَن 

واأنظمِة وتعليماِت المدر�شِة.

نّظِف المــوادَّ والأدواِت التي ا�شتعملتها، 
واأعدها اإلى مكانهــا المخ�ش�ِس، واترِك 

المكاَن نظيًفا.

اغ�شْل يديَك جيًدا بعَد النتهاِء مَن العمِل، 
دوَن الإ�شراِف في الماِء.

• نظْم حمالِت عمِل تطوعيًَّة �شمَن مجالٍت مختلفٍة داخَل المدر�شِة، كما تعلمَت في التمريِن 	
ال�شابِق، باإ�شراِف معلمَك. 

تمريٌن عمليٌّ

قضّيٌة للمناقشِة

في  ت�شهُم  التي  وهي  المتطوعيَن،  في  تتواَفر  اأن  يتعيُن  و�شروٌط  �شوابُط  التطوعيِّ  للعمِل 
اإنجاحِه، ناق�ْس هذا القوَل مَع زمالئَك باإ�شراِف معلمَك م�شتفيًدا من ق�ش�ِس النجاِح للمبادراِت 

التطوعيَِّة في مدر�شتَك.
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اأ�سئلُة الوحدِة

. ِح المق�شوَد بالعمِل التطوعيِّ و�شّ

. اذكْر اأربعًة مْن مبادى العمِل التطوعيِّ

. بيْن خم�ًشا مْن فوائِد العمِل التطوعيِّ

عدْد مجالِت العمِل التطوعيِّ مع ذكِر مثاٍل على كِل مجاِل من مجالتها.

اذكِر الأعماَل التطوعيََّة التي قمَت بها لتقديِم خدماٍت لمدر�شتَك اأو مجتمعَك.

عدْد ثالًثا مْن فوائِد العمِل التطوعيِّ تظهُر اآثارها اإيجاًبا على الفرِد.

�شنِِّف الأعماَل التطوعّيَة اإلى مجالها المنا�شِب:
اأ   - زراعُة الأحوا�ِس داخَل �شاحِة المدر�شِة.

ب- تنظيُم حركِة المروِر اأماَم مدخِل المدر�شِة.
. جـ- الم�شاهمُة في تدري�ِس الطلبِة �شعاِف التح�شيِل الدرا�شيِّ

د   - التبرُع بالدِم.
هـ  - تقديُم الم�شاعدِة لالأفراِد الذين يعانوَن من اإعاقٍة حركيٍة.

و   - توزيُع المعوناِت على الفقراِء.
ز   - قطُف ثماِر الزيتوِن في منطقتَك.

ح  - الهتماُم بالمراأِة وَتْمكيِنها في المجتمِع.

7

6

5

4

3

2

1
ِء
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التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )√( في المكاِن المنا�سِب في الجدوِل.

يمكنني بَعد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:

موؤ�ّسُر الأداِءالرقُم
ب�سكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

1. َح مفهوَم العمِل التطوعيِّ اأو�شِّ
2. اأُبّين مبادَئ العمِل التطوعيِّ
3. َح فوائَد العمِل التطوعيِّ اأو�شِّ
اأميَِّز مجالِت العمِل التطوعيِّ في المدر�شِة والمجتمِع.4
اأ�شارَك في العمِل التطوعيِّ في المجالِت المنا�شبِة.5
َن العمَل التعاونيَّ التطوعيَّ في خدمِة مجتمعي.6 اأثمِّ
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المهُن

الوحدُة الرابعُة

• ما اأهميُة الخياطِة في حياتنا؟	
• ما دوُر تعّلِم الخياطِة في زيادِة دخِل الأ�سرِة؟	
• ما اأهميُة الدهاِن في طالِء الأ�سقِف والجدراِن في المنزِل؟	
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المالب�ُس مَن الحاجاِت الأ�شا�شيَِّة لالإن�شاِن في حياتِه، ول تقت�شُر في تغطيِة ج�شِم الإن�شاِن، بل 
تتعداها اإلى التعبيِر عن �شخ�شيتِه، فاإْن اأح�شَن اختياِر األوانها وت�شاميمها، فاإنها ُت�شفي عليِه مزيًدا 

مَن الجماِل والأناقِة.
وال�شبَر  الدقَة  وتعّلُم  الأ�شرِة،  دخَل  تزيُد  التي  المهِن  من  والخياطِة  المالب�ِس  ت�شميُم  يعدُّ 

والإتقاَن، وتزيُد فر�شَة العمِل وتقلُل من معدلِت البطالِة.
و�شتتعرُف في هذا الف�شِل بع�َس اأنواِع الأقم�شِة الم�شتخدمِة في الخياطِة، والأدواِت والأجهزَة 

الم�شتخدمَة فيها وخياطَة بع�ِس المالب�ِس دوَن ر�شِم مخططاٍت لها.

يتوقُع منَك بعَد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن: 
 تتعرَف بع�َس اأنواِع الأقم�شِة الم�شتخدمِة في الخياطِة. �
 تذكَر بع�َس الأدواِت والأجهزِة الم�شتخدمِة في الخياطِة. �
 تق�سَّ القما�َس بطريقِة �شليمٍة. �
 تخيَط مالب�َس من دوِن ر�شِم مخططاٍت. �
 تقّدَر قيمَة العمِل اليدويِّ وم�شاهمَتُه في زيادِة دخِل الأ�شرِة. �
ِة عنَد ا�شتخداِم اأدواِت واأجهزِة الخياطِة. �  تراعَي متطلباِت ال�شحِة وال�شالمِة العامَّ

خياطُة المالبِسالفصُل األوُل
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ت�شتخدُم الخياطُة لإنتاِج المالب�ِس باأ�شكاٍل ومقا�شاٍت مختلفٍة، وتحتاُج عمليُة اإنتاِج المالب�ِس 
اإلى ر�شِم مخططاٍت )بتروناٍت( لالعتماِد عليها في تجهيِز قطِع القما�ِس وق�شِه، اإل اأنَّ بع�شها ل 

يحتاُج اإلى مخططاٍت َفُتق�سُّ مبا�شرًة على القما�ِس، مع مراعاِة الدقِة في العمِل.
1- اأنواُع الأقم�سِة

متداخلٍة  دوائٍر  اأن�شاِف  �شكِل  على  بع�شِه  مع  مت�شابٍك  واحٍد  خيٍط  من  اإّما  القما�ُس  يت�شكُل 
ومتما�شكٍة مع بع�شها؛ مثِل اأقم�شِة التريكو، واإّما مْن مجموعِة خيوٍط طوليٍَّة ُت�شمى ال�شداُة تتقاطُع 
تقاطًعا منتظًما مع مجموعٍة اأخرى مَن الخيوِط العر�شيٍَّة ُت�شمى اللحمُة، اأْو من اأنواٍع مختلفٍة من 
الأقم�شِة غيِر المن�شوجِة؛ مثِل الأقم�شِة المترابطِة اأو اأقم�شِة اللباِد وغيرها، وتتكوُن الأقم�شُة من 

خيوٍط طوليٍَّة تتقاطُع مع خيوٍط عر�شيٍَّة؛ لتكّوَن ن�شيَج القما�ِض، منها:
اأقم�شُة من�شوجٌة با�شتخداِم خيٍط واحٍد: ُي�شنُع هذا النوُع مَن الأقم�شِة با�شتخداِم خيٍط  اأ  - 
هذه  وتتميُز  حلقاٍت،  هيئِة  على  بع�شها  مع  تتداخُل  الخيوِط  مَن  مجموعٍة  اأو  واحٍد، 
خا�شًة  المالب�ِس،  ل�شناعِة  ي�شتعمُل  الذي  )التريكو(،  اأنواعها  من  بالمطاطيَِّة،  الأقم�شُة 
 ،)1-4( ال�شكِل  في  كما  وغيرها،  والمفرو�شاِت  التنجيِد  واأقم�شَة  ال�شتويَة  المالب�َس 

والكور�شيه الذي ُي�شنُع منُه مفار�ُس الطاولِت، كما في ال�شكِل )2-4(.

الأقم�سُة وخياطُة المالب�ِصاأول

ال�شكُل )4-2(: ن�شيٌج من خيوِط الكور�شيه. ال�شكُل )4-1(: ن�شيُج تريكو.

ب- اأقم�شُة من�شوجٌة با�شتخداِم خيطيِن اأو اأكثَر: هَي مَن الأقم�شِة الأكثُر ا�شتعماًل في �شناعِة 
المالب�ِس والمفرو�شاِت باأنواعها المختلفِة، وُت�شمى الأقم�شُة العاديَُّة، مْن اأنواعها:
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قائمٍة،  بزوايا  اللحمِة  خيوِط  مع  ال�شداِة  خيوِط  تداخِل  عن  عبارٌة  الب�سيط:  الن�سيُج   .1
وي�شتخدُم في �شناعِة الأقم�شِة القطنيَِّة، وال�شا�ِس، والجورجيِت وفي �شناعِة المالب�ِس 

وال�شتائِر والمفرو�شاِت ومريوِل المطبِخ وغيرها.
: ي�شتخدُم في اأقم�شِة المالب�ِس الع�شكريَِّة، وبنطلوناِت الجينِز العاديَِّة،  2. الن�سيُج المبرديُّ

واأقم�شِة البدلِت وغيرها.
: ي�شتعمُل بكثرٍة في اأقم�شِة َبطائِن الألب�شِة، ومالب�ِس ال�شهرِة الالمعِة،  3. الن�سيُج الأطل�سيُّ

وال�شتائِر، والمفار�ِس.
- وُت�شمى اأقم�شِة الن�شيِج الب�شيِط، والمبرديِّ والأطل�شيِّ بالأقم�شِة العادّيِة.  

4. ن�سيُج الأقم�سِة الوبريَِّة: مثل اأقم�شِة المخمِل، ومن خ�شائ�شِه اأنَُّه ُيعطي مظهًرا فاخًرا، 
و�شعوًرا بالدفِء.

مِة. 5. ن�سيُج الأقم�سِة ال�سبكيَِّة: ت�شتخدُم في الأربطِة الطبيَِّة، والأقم�شِة المخرَّ

النشاط )4-1(: فحُص تمريِر خيوِط السداِة والّلحمِة

اأح�شْر قطعَة قما�ٍض خاٍم، وبا�شتخداِم عد�شٍة مكبرٍه؛ تفح�ْض تمريَر خيوِط ال�شداِة والّلحمِة مع 
بع�شها، ثمَّ دّوْن مالحظاتَك وناق�شها اأماَم زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

جـ- اأقم�شٌة غيُر من�شوجٍة: ل َيعتمُد هذا النوُع مَن الأقم�شِة اأ�شا�ًشا على خيوٍط مغزولٍة من دوِن 
النوِع الجوُخ، واللبَُّاد الم�شغوُط كما في  القياِم بعملياِت ن�شٍج، ومَن الأمثلِة على هذا 

المن�شوجاُت  هذه  وت�شتخدُم   ،)3-4( ال�شكِل 
في اأقم�شِة الَبطانِة، اأو ُفَوِط التنظيِف اأِو المناديِل 
اأو المنا�شِف المّعدِة للتخل�ِس منها بعد ا�شتعماِلها 
في  الجراحِة  لمالب�ِس  وكذلَك  واحدًة،  مرًة 

الم�شت�شفياِت.
ال�شكُل )4-3(: قما�ُس اللبَّاِد.
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النشاٌط )4-2(: عيناٌت من األقمشِة

اأح�شْر عينًة مَن الأقم�شِة )العادي، والتريكو، والّلباِد(، اأبعاَد كلِّ عّينِة )10*10�شم( تقريًبا، 
حاوْل اأْن ت�شدَّ كلَّ عينٍة في كال التجاهيِن. دّوْن مالحظاتَك وناق�شها مَع زمالئَك باإ�شراِف 

معلمَك.

الموا�شفاِت  �شمَن  منا�شبٍة  وتجهيزاٍت  واأدواٍت  مواّد  توافُر  يتعيُن  المالب�ِس  خياطِة  لتنفيِذ 
الجيدِة؛ للح�شوِل على عمٍل متقٍن؛ ول�شماِن الراحِة اأثناَء العمِل، منها:

1- �سريُط القيا�ِص

غيِر  البال�شتيِك  مَن  اأْو  بالبال�شتيِك  القما�ِس المغلَِّف  مَن  �شريٌط 
اِط نهائًيا، اأو مَن الكتاِن، كما في ال�شكِل )4-4(. المطَّ

2- الم�ساطُر المتنوعُة

اأِو  البال�شتيِك  مَن  غالًبا  ت�شنُع  بو�شوٍح،  مدرجٌة  ر�شٍم  اأدواُت 
في  كما  الخطوِط،  ر�شِم  عنَد  ت�شتخدُم  اأوالمعدِن،  الخ�شِب 
ت�شويِة  عنَد   )T( حرِف  م�شطرُة  وُت�شتخدُم   ،)5-4( ال�شكِل 

حوافِّ القما�ِس، كما في ال�شكَل )6-4(.

الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الم�ستخدمة في اأعماِل الخياطِةثانيًا

ال�شكُل )4-4(: �شريُط قيا�ٍس.

.)T( م�شطرُة حرِف :)ال�شكُل )4-6 ال�شكُل )4-5(: م�شطرُة قيا�ٍس عاديٌَّة.
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اُت الخياطِة 3- ِمق�سَّ

واأحجاٌم  اأ�شكاٌل  ولها  المعدِن،  مَن  ت�شنُع 
واأنواٌع مختلفٌة، كما في ال�شكِل )7-4(.

4- اأدواُت التاأ�سيِر

اأدواٌت مختلفٌة ت�شتخدُم لنقِل العالماِت اإلى 
القما�ِس، منها:

واألوانها  باأنواعها  التاأ�شيِر  طبا�شيُر   - اأ 
المختلفِة: ت�شنُع من مادٍة �شمعيٍَّة ُت�شمى 
�شابونُة التاأ�شيِر. انظِر ال�شكَل )8-4(، 
اأو من مادٍة طبا�شيريٍَّة ويف�شُل ا�شتخداُم 
هذا النوِع ل�شهولِة اإزالتِه عِن الأقم�شِة.

ب- عجلُة الخياطِة، وورُق الكربوِن الملوِن 
للخياطــِة: ي�شتعمــالِن لنقــِل عالماِت 
الخياطــِة وخطوطهــا مَن الــورِق اإلى 
، ولنقِل الأ�شــكاِل المطلوِب  القما�ــسِ
تطريزها على الأقم�شِة المختلفِة، انظِر 

ال�شكليِن )4-9(، و )10-4(.

ال�شكُل )4-7(: ِمق�سُّ خياطٍة.

ال�شكُل )4-8(: �شابونُة التاأ�شيِر في الخياطِة.

ال�شكُل )4-10(: ورُق كربوٍن ملوٌن للخياطِة.ال�شكُل )4-9(: عجلُة خياطٍة.
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5- الدبابي�ُص باأنواعها

ت�شنُع مَن المعدِن، وهَي حادٌة من طرٍف واحٍد فقط، 
وت�شتخدُم لتثبيِت القما�ِس، انظِر ال�شكَل )11-4(.

6- اإبَـُر الخياطِة اليدويَِّة

في  لي�شهَل مرورها  ي�شداأُ؛  الذي ل  المعدِن  مَن  ت�شنُع 
ها وا�شًعا، وتختلُف  الن�شيِج، ويكوَن راأ�شها حاًدا و�ُشمُّ

في اأحجامهِا، انظِر ال�شكَل )12-4(.

7- واقي الإ�سبِع )الك�ستبان(

لت�شاعَد على  اليِد؛  مَن  الو�شطى  الإ�شبِع  تلب�ُس في  اأداٌة 
اإدخاِل الإبرِة في الن�شيِج ب�شرعٍة اأثناَء الت�شريِج والخياطِة؛ 
ولحمايِة الأ�شابِع من وْخِز الإبِر، وي�شنُع مَن البال�شتيِك 

اأو المعدِن الذي ل ي�شداأُ، انظِر ال�شكَل )13-4(.

8- الخيوُط

مجموعٌة مَن الألياِف الن�شيجيَِّة اأو ال�شعيراِت الن�شيجيَِّة، 
ت�شنُع من مادٍة منا�شبٍة لعملياِت الخياطِة، وتختلُف من 
حيُث نوعها و�شمكها ولونها، وُيختاُر منها ما يتنا�شُب 

ال�شكُل )4-14(: خيوُط مختلفٌة.مَع نوِع القما�ِس ولونِه، انظِر ال�شكَل )14-4(.

ال�شكُل )4-11(: دبابي�ُس الخياطِة.

ال�شكُل )4-12(: اإَبُر خياطٍة يدويٌَّة.

ال�شكُل )4-13(: واقي الإ�شبِع.
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9- علبُة موادِّ واأدواِت الخياطِة

توجُد باأحجاٍم واأ�شكاٍل مختلفٍة، ويمكُن 
ت�شتخدُم  البيئِة،  خاماِت  من  �شناعتها 
والتطريِز.  الخياطِة  واأدواِت  موادِّ  لحفِظ 

انظِر ال�شكَل )15-4(.
10- ماكينُة الخياطِة

متعددُة  وهَي  مختلفًة،  مالب�َس  لت�شّكَل  بع�شها؛  مَع  وو�شلها  الأقم�شِة  لتثبيِت  ت�شتخدُم  اآلٌة 
بوا�شطِة  فتداُر  حديًثا؛  اأّما  يدويًا،  تداُر  كانت  وقديًما  وال�شتخداماِت،  والأنواِع  الأ�شكاِل 
، كما في ال�شكِل )4-16(. ومنها �شناعيٌّ يعمُل بالكهرباِء، كما في ال�شكِل  محرٍك كهربائيِّ

.)17-4(

ال�شكُل )4-15(: علبُة موادِّ واأدواِت الخياطِة.

ال�شكُل )4-17(: ماكينُة الخياطِة ال�شناعيَِّة.ال�شكُل )4-16(: ماكينُة خياطٍة منزليٌَّة.

تخاُط المالب�ُض با�شتعماِل مخططاٍت )بتروناٍت( مثالها: خياطُة التنانيِر والقم�شاِن، وهناَك ما 
ُيخاُط دوَن ر�شِم مخططاِت؛ مثِل مريوِل المطبِخ ومالب�ِض ال�شالِة، ويكتفى بر�شِم بع�ِض الخطوِط 
الأ�شا�شيَِّة على القما�ِس مبا�شرًة، ثمَّ ق�سِّ القما�ِس وخياطتِه. ولإجراِء ذلَك تتبْع كيفيَة خياطِة مالب�ِس 

خياطُة المالب�ِص دوَن ر�سِم مخططاٍتثالثًا
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ال�شالِة على النحو الآتي:
1- اإعداُد القما�ِص للتف�سيِل 

ُيعدُّ القما�ُس بت�شويِة حافتِه، ويق�شُد بذلَك تقويُم اأطراِف القما�ِس العر�شيَِّة التي تكوُن ب�شكٍل 
غيِر م�شتٍو، وذلَك عن طريِق �شحِب خيٍط اأو خيطيِن مَن الخيوِط العر�شيَِّة الّلحمِة ببطٍء حتى 
النهايِة. انظِر ال�شكَل )4-18(، ثمَّ ُيق�سُّ القما�ُس ببطٍء مْن مكاِن الخيِط الم�شحوِب، حيُث 
تحتاُج هذه العمليَُّة اإلى الدقِة والإتقاِن، اأو عن طريِق تثبيِت م�شطرِة القيا�ِس بزاويٍة قائمٍة مَع 

، كما في ال�شكِل )19-4(. طرِف القما�ِس، ثمَّ اإجراُء عمليِة الق�سِّ

2- خياطُة مالب�ِص ال�سالِة

هَي  علويٍَّة،  قطعٍة  قطعتيِن،  من  ال�شالِة  مالب�ُس  تتكوُن 
غطاُء الراأ�ِس، الذي ي�شتُر الراأ�َس كلًيا وي�شُل اإلى الورِك، 
ُتغّطي  طويلٌة  م�شتقيمٌة  زمٍّ  تنورُة  هي  �شفلّيٍة،  وقطعٍة 
القدميِن، انظِر ال�شكَل )4-20(، وعادًة تكوُن مالب�ُس 
ِل   ال�شالِة ذاَت لوٍن فاتٍح ومن قما�ٍس له مقدرٌة على تحمُّ
الغ�شِل كالقطِن والكتاِن، ويف�شُل ا�شتخداُم قما�ٍس اأبي�َس 

ذي �شمٍك متو�شٍط.

ال�شكُل )4-19(: ت�شويُة اأطراِف القما�ِس با�شتخداِم الم�شطرة.ال�شكُل )4-18(: ت�شويُة اأطراِف القما�ِس ب�شحِب الخيِط.

ال�شكُل )4-20(: مالب�ُس ال�شالِة.
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النتاُج التعلميُّ
• يخيُط مالب�َس ال�شالِة.	

المعلوماُت النظريَُّة
التي يحتاجها الفرُد في حياتِه  اأ�شا�شّياِت الحياِة الع�شريَِّة،  اليدويَُّة مْن  اأ�شبحِت المهُن والحرُف 
اليوميَِّة، وتعدُّ الخياطُة مَن المهِن ال�شروريَِّة، ويجدُر بالفرِد تعلُُّم اأ�شا�شياِت الخياطِة التي ت�شهُم في 

ُل المتطلباِت ال�شخ�شيَِّة الي�شيرِة لُه ولأ�شرتِه. خدمتِه وت�شهِّ
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

اأمتاٍر، ماكينُة خياطٍة، خيٌط منا�شٌب، مطاٌط  مِك، عر�شُه 150�شم، طولُه 3  ال�شُ قما�ٌس متو�شُط 
اأداٌة   ،T م�شطرُة  قيا�ٍس،  �شريُط  ِمقعٌد،  م�شتويٌة،  طاولٌة  خياطٍة،  ِمق�سُّ  الخ�شِر،  محيِط  بمقداِر 

)�شابوَنة( تاأ�شيِر، عجلُة خياطٍة، دبابي�س، اإبرٌة، ماٌء و�شابوٌن.
خطواُت تنفيِذ التمريِن

خياطُة مالب�ِص ال�سالِةالتمرين: )1-4(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

1

2

راِع متطلباِت ال�شحــِة وال�شالمِة العاّمِة، 
كالحذِر عنَد ا�شتخــداِم اأدواِت الخياطِة، 
والجلو�ــسِ بطريقٍة �شحيحــٍة اأماَم ماكينِة 

الخياطِة، كما في ال�شكِل )21-4(.

المــواَد والأدواِت والتجهيــزاِت  ــِز  جهِّ
الالزمَة قبَل البدِء بالعمِل. كما في ال�شكِل 

.)22-4(

ال�شكُل )21-4 (

ال�شكُل )22-4 (
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3

4

خْذ قيا�شــــاِت القما�ِس الالزِم با�شـتخداِم 
�شريِط القيا�ِس على النحِو الآتي:

اأ   - طــوُل الغطــاِء مَن الأمــاِم: مْن اأعلى 
الجبيــِن مروًرا بالأنــِف حتى اأ�شفل 
الذقِن اإلى منطقِة الورِك )100�شم(، 

كما في ال�شكِل )23-4(.
ب- طوُل الغطاِء مــَن الخلِف: مْن بدايِة 
الجبيــِن اإلــى منت�شــِف الراأ�ِس حتى 

منطقِة الورِك )115�شم( تقريًبا.
جـ- طوُل التنورِة مَن الخ�شِر اإلى القدِم: 
)100�شم( مــَع زيادِة )6( �شم لكٍل 

مَن الكْمِر وثنيِة الذيِل.
د   - عر�ــسُ التنورِة: )120�شم( عر�ُس 
القما�ِس، كما في ال�شكِل )24-4(.

ُه. اإعداُد قما�ِس مالب�ِس ال�شالِة وق�شّ
اأ   - �شوِّ حافتي القما�ِس العلوّيِة وال�شفلّيِة، 
)الـوجـهـيِن عـلى  القـمــا�ِس  بـثـنـِي 
بع�شهمــا( بو�شِع م�شطــرِة T على 
حا�شيــِة القما�ــسِ الطوليَّــِة، كما في 
ال�شــكِل )4-25(، ثمَّ ق�سَّ الزوائَد 

كما في ال�شكِل )26-4(.
ب- اطِو جزًءا مَن القما�ٍس بمقداِر طوِل 
الغطاِء الأمامــيِّ )100�شم(، وثبِت 

ال�شكُل )24-4 (

ال�شكُل )25-4 (

ال�شكُل )26-4 (

ال�شكُل )23-4 (
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الطبقتيِن مـًعا بالدبابي�ِس بـعَد و�شـِع
حافتــي القما�ِس فوَق بع�شهما، كما 

في ال�شكِل )27-4(.
جـــ- ق�ْس مـْن خطِّ ثنــِي القما�ِس بمقداِر 
)115�شــم( طوُل غطــاِء الراأ�ِس مَن 
الجهــِة الخلفيَّــِة، ثــمَّ �شــْع عالمًة 
با�شتخــداِم اأداِة التاأ�شيــِر، كمــا فــي 

ال�شكِل )28-4(.
د   - ق�ْس عـلــى الحا�شيِة الأماميَِّة باتجاِه 
الأ�شفــِل )100�شــم( طــوُل غطــاِء 

. الراأ�ِس الأماميِّ
هـ - �شــــْل بيَن نقطتي الطــوِل الأماميِّ 
والخلفيِّ لغطاِء الراأ�ِس بخطٍّ منحٍن.

و  - حــّدْد بــاأداِة التاأ�شيــِر اأ�شفــَل الذقِن 
)25�شم( با�شتخداِم اأداِة التاأ�شيِر.

ز  - حــّدْد با�شتخداِم اأداِة التاأ�شيِر مو�شَع 
الخــطِّ الجانبــيِّ للتنــورِة، بحيــُث 
يكــوُن موازيًــا لإحــدى حا�شيتــي 
القما�ِس، وعلــى بعٍد ي�شاوي عر�َس 
التنورِة، كما في ال�شكِل )29-4(.

ح- ق�ّس حــوَل اأنحاِء خــطِّ الذيِل لغطاِء 
والخــطِّ  الخ�شــِر  وخــطِّ   ، الراأ�ــسِ
الم�شتقيِم لجانبــي التنورِة، كما في 

ال�شكِل )30-4(.

ال�شكُل )28-4 (

ال�شكُل )29-4 (

ال�شكُل )30-4 (

ال�شكُل )27-4 (
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خياطُة مالب�ِس ال�شالِة.5
اأ   - اثــِن الحافــَة المنحنيَة لغطــاِء الراأ�ِس 
بمقــداِر )2�شــم( اإلى الداخــِل، ثمَّ 
ادرزهــا بماكينِة الخياطــِة، كما في 

ال�شكِل )31-4(.
ب- اأقفِل الجهَة المفتوحــَة مَن القما�ِس 
الأماميَِّة من نهايــِة القطعِة اإلى نقطِة 
اأ�شفِل الذقِن بدرزة م�شتقيمٍة، بحيُث 
يكوُن خطُّ الدرزِة على ُبعِد )2�شم( 
، ثــمَّ نظــِف  مــْن حافتــي القما�ــسِ
الخياطَة باإحدى ُغرِز التنظيِف، كما 

في ال�شكِل )32-4(.
جـ- اثــِن الحافــَة الُعليــا للتنــورِة بمقداِر 
)1�شــم( اإلــى الداخِل، ثــمَّ اثنها مرًة 
اأخــرى بمقداِر )3�شم(، ثــمَّ ادرزها 
بماكينــِة الخياطــِة مــَع تــرِك م�شافِة 
)2�شم( دوَن درزها، لإدخاِل المطاِط 

منها، كما في ال�شكِل )33-4(.
د  - اثــِن الحافَة ال�شفليَّــَة للتنورِة بمقداِر 
)1�شم( للداخِل، ثمَّ  اثنها ثنيًة اأخرى 
با�شتخداِم  وثبتهــا  بمقداِر )2�شم(، 
الدبابي�ِس، وادرزها غرزًة م�شتقيمًة، 

كما في ال�شكِل ال�شابِق.

ال�شكُل )32-4 (

ال�شكُل )33-4 (

ال�شكُل )31-4 (
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6

7

هـــ - ثّبْت خــَط الجنِب، الــذي طابقتُه 
با�شــتخــداِم الدبابي�ِس، ثــمَّ �شـّرجُه 
با�شتخــداِم غــرزِة الّت�شريــِج العاديَِّة 
علــى ُبعِد )1�شم( مــَن الحافِة، كما 

في ال�شكِل )34-4(.
و  - ادرْز خــطَّ الجنــِب، الــذي طابقتُه 
بالغرزِة الم�شتقيمِة على ُبعِد )1�شم( 
بالغــرزِة  نّظفــُه  ثــمَّ  ــِة،  الحافَّ مــَن 

المتعرجِة.
نّظــِف الأدواِت الم�شتخدمــَة، واأعدهــا 
، واترِك المكاَن  اإلى مكانها المخ�ش�ــسِ

نظيًفا.
اغ�شْل يديَك بالماِء وال�شابوِن بعَد النتهاِء 

مَن العمِل، دوَن الإ�شراِف في الماِء.

ال�شكُل )34-4 (

• م�شغِل 	 داخَل  معلمَك  باإ�شراِف  ال�شابِق  التمريِن  في  تعلمَت  كما  لل�شالِة،  مالب�َس  بخياطِة  قْم 
التربيِة المهنيَِّة.

تمريٌن عمليٌّ

النشاط )4-3(: خياطة شرشف طاولة

ُه على �شكِل م�شتطيٍل اأو مربٍع بالطوِل الذي ترغبُه، ثمَّ اثِن حواّفُه بدقٍة،  جهْز قما�ًشا منا�شًبا وق�شّ
ويمكنَك اإجراَء زخرفٍة لُه. اعر�ْس عملَك اأماَم زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.



112

، يمكنَك الآَن  ال�شفِّ ال�شابِق وفي هذا  ال�شفِّ  الخياطِة الأ�شا�شيِة في  اأ�شاليَب  اأتقنَت  اأْن  بعَد 
البدَء بم�شروٍع رياديٍّ �شغيٍر بت�شميِم واإنتاِج قطٍع اإنتاجية؛ مثِل اأغطيِة المخداِت اأِو الحقائِب 
اأو المقالِم مظهًرا اإبداعاتَك في الت�شميِم والزخرفِة والحرِف المختلفِة، ثمَّ بعها باأ�شعاٍر منا�شبٍة، 

باإ�شراِف معلمَك.

تصميُم قطٍع إنتاجيٍة وخياطتهامشروع ريادي

معلومة

- الغرزُة الم�شتقيمُة: ت�شتخدُم لت�شريِج الغرِز وجمعها وخياطتها.
- الغرزُة المتعرجُة: ت�شتخدُم لو�شِع اللم�شاِت الأخيرِة على الحوافِّ التي لم ُتخاط، وكذلَك 

لعمِل ثقوِب الأزراِر ولتثبيِت المطاِط على الثياِب. 
- تحتوي ماكيناُت الخياطِة التي تخت�ُس بعمِل الغرِز الزخرفّيِة على اأدواٍت ملحقٍة اأو على 
اأقرا�ٍس مدرجٍة، ُمعظُم ماكيناِت الخياطِة الحديثِة تحتوي على منظماِت �شهلِة ال�شتخداِم، 

وذلَك للتغييِر من عر�ِس الغرزِة وطولها ونمطها.

تذّكر: يتعيُن مراعاُة ما ياأتي عنَد اإجراِء عمليِة الخياطِة.

 �شِع القما�َس ب�شكٍل م�شتٍو م�شّطًحا على طاولٍة كبيرٍة. �
� .  عدُم رفِع القما�ِس اأثناَء و�شِع الدبابي�ِس اأو الق�سِّ
 ا�شتعمِل الِمق�سَّ بطريقٍة �شحيحٍة، بحيُث يكوُن الجانُب الرفيُع تحَت القما�ِس، ول ترفِع  �

. القما�َس اأثناَء الق�سِّ
 اترْك م�شافاٍت كافيًة للخياطِة على جوانَب اأو حوافِّ القما�ِس، ولتكْن )3( �شم تقريًبا. �
 �شْل اأجزاَء القطِع الُمنفذِة مع بع�شها بغرزِة ال�شراجِة. �
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اأ�سئلُة الف�سِل

عدْد خم�ًشا مَن الأدواِت الم�شتخدمِة في الخياطِة.
ثمَّ جِد  قطريًا(،  )اأفقًيا، عموديًا،  اأدناُه  المربعاِت  في  الآتيِة  العباراِت  اإجاباِت  ابحْث عن 

الكلمَة المفقودَة، و�شْغ لها عبارًة.
اأ   - نوٌع مَن الأقم�شِة يمتاُز بالمطاطيَِّة .................. .

ب- يخاُط مريوُل المطبِخ من اأقم�شٍة من�شوجٍة با�شتخداِم .................. .
ج�- تخاُط مالب�ُض ال�شالِة من دوِن .................. .

د  - نوٌع من اأنواِع الخيوِط المن�شوجِة با�شتخداِم خيطيِن .................. .
هـ - اأقم�شُة غيُر من�شوجِة .................. .

ُل ا�شتخداُم قما�ٍس اأبي�َس في خياطِة مالب�ِس ال�شالِة ذي .................. متو�شٍط. و  - يف�شّ
ز  - تنّظُف حواُف الخياطِة باإحدى .................. التنظيِف.

ح - يثبَُّت .................. الجنِب با�شتخداِم الدبابي�ِس ثمَّ ُي�شّرُج.
ُل زيادُة )6( .................. لثنيِة الذيِل عنَد اأخِذ قيا�ِس تنورِة مالب�ِس ال�شالِة. ط - يف�شّ

1
2

طخزطخمت
ييرطر

�سطغايم�س
بيطككم�س
لنولباد
اتاططخم
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التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )√( في المكاِن المنا�سِب في الجدوِل.

يمكنني بَعد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:

موؤ�ّسُر الأداِءالرقُم
ب�سكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

اأذكَر بع�َس اأنواِع الأقم�شِة الم�شتخدمِة في الخياطِة.1
اأعــّدَد بع�َس الموادِّ والأدواِت والتجهيزاِت الم�شتخدمِة 2

في الخياطِة.
اأق�سَّ القما�َس بطريقٍة �شحيحٍة.3
اأخيَط مالب�َس من دوِن مخططاٍت؛ مثَل مالب�ِس ال�شالِة.4
اأقّدَر قيمَة العمِل اليدويِّ واأهميتُه في زيادِة دخِل الأ�شرِة.5
ِة عنَد ا�شتخداِم 6 اأُراعَي متطلباِت ال�شحــِة وال�شالمِة العامَّ

اأدواِت الخياطِة.
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مَن  وال�شقوِف  الجدراِن  فيعمُل على حمايِة  المنزِل،  ت�شطيباِت  في  رئي�ًشا  الدهاُن جزًءا  يعدُّ 
العوامِل الجويَِّة والموؤثراِت الخارجيَّة، واإخفاِء العيوِب ومعالجتها؛ لذا يتعيُن اختياُر اأنواٍع منا�شبٍة 
مَن الدهاِن تنا�شُب الجدَران وال�شقوَف ب�شَكٍل جيٍِّد للمحافظِة على البناِء واإ�شافِة األواٍن متنا�شقٍة 
مَع اأثاِث المنزِل لزيادِة جماليتِه. و�شتتعرُف في هذه الف�شِل على الموادِّ والأدواِت والتجهيزاِت 

الم�شتخدمِة في اأعماِل الدهاِن وكيفيِة تجهيِز الأ�شطِح الداخليَِّة والجدراِن ودهانها.  

يتوقُع منَك بعَد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:
تتعرَف الموادَّ والأدواِت الم�شتخدمَة في اأعماِل الدهاِن. �
هَز الجدراَن لعمليِة الدهاِن، مثِل:حفِّ الجدراِن، ومعالجِة الت�شققاِت اأو النتوءاِت. � تجِّ
الأ�شطِح  � بدهاِن  البدِء  قبَل  ال�شانعِة  ال�شركِة  قبِل  مْن  المحددِة  بالن�شِب  الدهاِن  مادَة  تخفَف 

والجدراِن.
تدهَن الجدراَن با�شتخداِم الفر�شاِة العاديَِّة وعجلِة الدهاِن )الرول(. �
تقدَر اأهميَة الدهاِن في المحافظِة على حمايِة اأ�شطِح الجدراِن ونظافتها وجماليتها. �
تراعَي متطلباِت ال�شحِة وال�شالمِة العامِة اأثناَء تح�شيِر الدهاِن و�شبِغ الأ�شطِح والجدراِن. �

أعماُل الدهاِنالفصُل الثاني
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�شرورياِن  اأمراِن  المنا�شبين  ولونِه  نوعِه  واختياُر  للبناِء،  التكميليَِّة  الأعماِل  مَن  الدهاُن  يعدُّ 
 ، لحمايِة الأ�شطِح والجدراِن من العوامِل البيئيَِّة، واإك�شاِب ال�شطوِح والجدراِن المظهَر الجماليَّ

الذي ينا�شُب طبيعَة المكاِن والأثاِث المتواجِد فيِه. 
1- الموادُّ والأدواُت الم�ستخدمُة في اأعماِل الدهاِن 

من  للعديِد  والجدراِن  الأ�شطِح  دهاِن  عمليُة  تحتاُج 
الموادِّ والأدواِت الالزمِة لإتماِم عمليِة الدهاِن، وهَي 

كالآتي:
اأ   - اأدواٌت وموادُّ التجهيِز: منها:

لأغرا�ِس  ي�شتخدُم  النَّاِر(:  )حجُر  الحفِّ  حجُر   .1
الحفِّ والتنعيِم، والتخل�ِس من بقايا الدهاِن 
والخ�شِن،  الناعِم  بدرجتيِن:  ويوجُد  القديِم 

كما في ال�شكِل )35-4(.
ى،  مقوًّ هَو ورٌق  الزجاِج(:  )ورُق  الحفِّ  2. ورُق 
�شمَن  الزجاِج،  ببرادِة  ى  مغطًّ وجهيِه  اأحُد 
ومتو�شٍط،  ناعٍم،  مختلفٍة:  خ�شونٍة  درجاِت 

وخ�شِن، كما في ال�شكِل )36-4(.
البال�شتيِك  اأو  المعدِن  مَن  ُي�شنُع  الم�سحاُف:   .3
وبقيا�شاٍت مختلفٍة، وي�شتخدُم لغاياِت تعبئِة 
الم�شتويِة  غيِر  وال�شطوِح  وال�شقوِق  الُحَفِر 
المعجونِة، والتخل�ِس من  اأو  الجب�ِس  بموادِّ 
كما  وجودِه،  حاِل  في  القديِم  الدهاِن  بقايا 

في ال�شكِل )37-4(.

دهاُن الأ�سطِح والجدراِناأول

. ال�شكُل )4-35(: حجُر الحفٍّ

. ال�شكُل )4-36(: ورُق الحفٍّ

ال�شكُل )4-37(: الم�شحاُف.
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4. المعجونُة الجاهزُة: مادٌة تتكوُن من مواّد كيماويٍة ت�شتخدُم لتعبئِة الفراغاِت وال�شقوِق عنَد 
على  للح�شوِل  والجدراِن؛  الأ�شطِح  تجهيِز 
 ، ها بورِق الحفِّ اأ�شطَح مل�شاَء م�شتويٍة بعَد حفِّ
والت�شققاُت  الفراغاُت  كانِت  حاِل  وفي 
الجب�ُس  تغطيتها  في  ي�شتخدُم  ووا�شعًة  كبيرًة 
-4( ال�شكِل  في  كما  الأبي�ُس،  الأ�شمنُت  اأو 

.)38
5. م�سدُر لهِب: ي�شتخدُم لت�شهيِل اإزالِة الدهاِن القديِم، وتجفيِف الرطوبِة في الدهاِن. 

ب- موادُّ واأدواُت الدهاِن: منها:
1. فرا�سي الدهاِن: اأدواٌت م�شنوعٌة مَن البال�شتيِك اأو الخ�شِب، مثبٌت فيها �شعيراٌت ت�شتخدُم 
ويتعيُن  والمح�شورِة.  ال�شيقِة  الأماكِن  في  للدهاِن  المتنوعِة  واأحجامها  باأ�شكالها 
اأنواٍع جيدٍة مَن الفرا�شي في الدهاِن لت�شهيِل العمِل، ل�شماِن جودِة عمليَِّة  ا�شتخداُم 

الدهاِن، واأف�شـُل الفرا�شي تكوُن ذاَت ال�شعِر 
من  الكثيَر  تحمُل  حيُث  والمنتظِم،  الكثيِف 
ال�شطِح  على  مت�شاٍو  ب�شكٍل  وتوزعُه  الدهاِن 

المراِد دهانُه، كما في ال�شكِل )39-4(.
2. عجلُة الدهــاِن )رول الدهاِن(: اأ�شطوانٌة مك�شوٌة 
باللبَّــاِد اأو الوبــِر تدوُر حوَل محــوِر ق�شيٍب 
معدنــيٍّ فــي نهايتــِه يــٌد مــَن الخ�شــِب اأو 
البال�شتيــِك، ي�شتـخــدُم في طــالِء الجدراِن 
ويتوفــُر  والعاليــِة،  المتو�شطــِة  والأ�شقــِف 
باأ�شــكاٍل واأنواٍع مختلفٍة، كمــا في ال�شكِل 

.)40-4(

ال�شكُل )4-38(: المعجونُة الجاهزُة.

ال�شكُل )4-39(: فر�شاُة دهاٍن.

ال�شكُل )4-40(: عجلُة الدهاِن.
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منها  مختلفٍة،  واألواٍن  باأنواٍع  يتوافُر  الدهاُن:   .3
في  كما   ، المائيُّ والدهاُن   ، الزيتيُّ الدهاُن 

ال�شكِل )41-4(.
على  الدهاِن  لر�سِّ  ي�شتخدُم   : الر�صِّ فرُد   .4
باأنواٍع  ويتوافُر  دهانها،  المراِد  الأ�شطِح 
ال�شكِل  في  كما  مختلفٍة،  واأحجاَم  واألواٍن 

.)42-4(

جـ- موادٌّ واأدواٌت م�شاعدٌة في اأعماِل الدهاِن: منها:
1. الورُق الال�شُق وورُق ال�شحِف.

2. لفائُف البال�شتيِك ال�شّفاِف.
3. وعاُء خلِط الدهاِن )دلو(.

4. اأداٌة لتحريِك خليِط الدهاِن )م�شطرُة تحريٍك(.
لم )ال�شيبُة(: ت�شنُع عادًة مَن الخ�شِب اأو الألمنيوِم، وت�شتخدُم عنَد دهاِن الأ�شطِح  5. ال�شِّ

المرتفعِة. 

د  - معداُت الوقايِة ال�شخ�شيَِّة: منها:
1. مالب�ُس العمِل.

2. القفازان.

3. الكمامُة.
4. طاقيٌة )غطاُء راأ�ٍس(.

5. النظارُة ال�شفافُة.
6. حذاُء عمٍل.

ال�شكُل )4-41(: بع�ُس الدهاِن.

ال�شكُل )4-42(: فرُد ر�سِّ الدهاِن.
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2- اأنواُع الدهاناِت الم�ستخدمِة في دهاِن الأ�سطِح والجدراِن

هناُك اأنواٌع مَن الدهاناِت الم�شتخدمِة ل�شبِغ الأ�شطِح والجدراِن، لكٍل منها خ�شائ�ُس تميزها 
عن غيرها؛ كمقاومِة الرطوبِة، ودرجِة اللمعاِن، و�شهولِة التنظيِف، وهَي كالآتي:

ُر با�شتخداِم الماِء؛ كمذيِب للدهاِن )الأمل�شن  اأ     - الدهاناُت المائيَُّة: هَي الدهاناُت التي تح�شَّ
والفاينــل �شلك(، وت�شتخدُم 
لتغطيِة  اأ�شا�ــسٍ  عادًة كدهاِن 
الجدراِن وال�شطوِح؛ وتمتاُز 
و�شهولــِة  جفافهــا  ب�شرعــِة 
�شبغهــا، وهَي اأقــلُّ ثمًنا من 
الأنــواِع الأخــرى، كما في 

ال�شكِل )43-4(.
فــُف باإحدى المذيبــاِت )كالتنِر(  ُر وتخَّ ب- الدهانــاُت الزيتّيــُة: هَي الدهانــاُت التي تح�شَّ

والنفــِط والكاِز، وت�شتخــدُم لحمايِة الأ�شطِح 
مــَن العوامــِل والظــروِف ال�شلبيــِة المختلفِة 
المحيطِة، واإعطائها المنظَر الجماليَّ وت�شهيِل 
تنظيفهــا، وتعدُّ اأغلى ثمًنــا مقارنًة بالدهاناِت 

المائيَِّة، كما في ال�شكِل )44-4(.

ال�شكُل )4-43(: بع�ُس اأنواِع الدهاناِت المائيَِّة.

ال�شكُل )4-44(: بع�ُس اأنواِع
الدهاناِت الزيتيَِّة.

النشاط )4-4(: زيارُة محلِّ مزِج األلواِن

الألوان،  مزِج  كيفيَة  وتعّرْف  الألواِن،  مزِج  محلِّ  زّر  المدر�شِة،  في  زمالئَك  مَع  بالتعاوِن 
واعر�ْس ما تو�شلَت اإليِه على زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.
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معلومة

- في حاِل البناِء الجديِد يتعيُن عدُم دهاِن الجدراِن والأ�شطِح قبَل مروِر �شهِر على الأقلِّ من 
)اأعماِل الق�شارِة(؛ للتاأكِد من جفافها والتخل�ِس مَن الرطوبِة.

- يجُب اأن تكوَن الجدراُن المراُد دهانها جافًة تماًما.
، وفرا�شي الدهاِن الزيتيِّ  باأحِد المذيباِت؛ مثِل  - تغ�شُل فرا�شي دهاِن الأمل�شِن بالماِء العاديِّ

مادِة النفِط اأو الكاِز اأو )التنِر(.
- يوجُد حالًيا اأنواٌع مَن الدهاناِت المائيَِّة ذات اللمعِة والمقاِومِة للرطوبِة و�شهلِة التنظيِف 

كدهاِن )الفاينل �شلك(.
- تمزُج الألواُن للح�شوِل على درجاِت األواٍن مطلوبٍة اإما يدويًا اأو اآلًيا با�شتخداِم الحا�شوِب.

تحذيٌر

يجُب اإبعاُد ال�شوائِل القابلِة لال�شتعال؛ )كالتنِر( والنفِط والكاِز وغيرها عن م�شادِر الحرارِة اأو 
اللهِب، وتجنُب ان�شكابها على الأر�ِس خوًفا مَن النزلِق.

قضّيٌة للمناقشِة

هل ُتجرى عمليُة الدهاِن لأغرا�ِس جماليَِّة فقط، ناق�ْس ذلَك مَع زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.

النشاٌط )4-5(: أثُر األلواِن على إضاءِة المنزِل وعالقتها بذلَك

ابحْث بال�شتعانِة بم�شادٍر المعرفِة المتاحِة لديَك عْن تاأثيِر الألواِن على اإ�شاءة المنزِل وعالقتها 
بذلَك، واعر�ْس ما تو�شلَت اإليِه على زمالئَك باإ�شراِف معلمَك.
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النتاُج التعلميُّ
• َيدهُن الغرفَة ال�شفّيَة.	

المعلوماُت النظريَُّة
تحتاُج اأ�شطُح الغرِف وجدرانها اإلى عنايٍة ومتابعٍة م�شتمرِة على مداِر العاِم، وذلَك لتعِر�شها 
يِة؛ كالحرارِة والرطوبِة بح�شِب ف�شوِل ال�شنِة، وما يرافقُه من ال�شتخداِم الم�شتمرِّ ما  للعوامِل الجوَّ

ي�شتدعي دهاَن هذِه الأ�شطِح والجدراِن للمحافظِة عليها واإظهارها ب�شكٍل جميٍل.
الموادُّ والأدواُت والتجهيزاُت الالزمُة

لتنظيِف  ِمكن�شٌة  م�شحاٌف،   ، حفِّ حجُر   ، حفِّ ورُق  دهان،  رول  دهاٍن،  فرا�شي  )دلٌو(،  وعاٌء 
العمِل، لفائُف كبيرٌة من  للراأ�ِس، كمامٌة، نظاراُت  الجداِر، �شلٌَّم، مالب�ُس عمِل، قفازاٌت، غطاٌء 

، دهاُن الأمل�شِن، معجونٌة، ماٌء و�شابوٌن. النايلوِن، ل�شٌق ورقيٌّ
خطواُت تنفيِذ التمريِن

ّدهاُن الغرفِة ال�سفيَِّةالتمرين: )2-4(

ال�سوُر التو�سيحيَُّةخطواُت العمِلالرقُم

راِع متطلباِت ال�شحــِة وال�شالمِة العامِة، 1
بارتداِء مالب�ِس العمِل والقفازيِن، وغطاٍء 
، وكمامٍة للوجِه، ونظــارٍة �شفافٍة  للراأ�ــسِ
واقيــٍة للعيِن اأثناَء العمِل بالدهاِن، كما في 

ال�شكِل )45-4(.

ال�شكُل )45-4 (
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3

4

5

جّهــِز المــوادَّ والأدواِت الالزمَة للعمِل، 
كما في ال�شكِل )46-4(.

؛ لت�شويِة  حفَّ الجــدراَن بحجِر الحــفِّ
ال�شطِح، كما  في ال�شكِل )47-4(.

حفَّ الجــدراَن بورِق الحــفِّ الخ�شِن؛ 
لإعطــاِء �شطوٍح مل�شــاَء وناعمٍة، كما في 

ال�شكِل )48-4(.

العالــِق  الغبــاِر  مــَن  الجــدراَن  نّظــِف 
بالِمكن�شِة، ونّظِف الأر�شياِت وام�شحها 

جيدًا بالماِء، كما في ال�شكِل )49-4(.

ال�شكُل )47-4 (

ال�شكُل )48-4 (

ال�شكُل )49-4 (

ال�شكُل )46-4 (
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7

8

9

ادهِن ال�شطَح المراد دهانــُه بوجِه اأ�شا�ٍس 
مائيٍّ اإذا لم ُيدهْن من قبُل، كما في ال�شكِل 

.)50-4(

با�شتخــداِم  الجاهــزَة  المعجونــَة  افــرِد 
الم�شحاِف لتعبئِة الأ�شطِح غيِر الم�شتويِة؛ 
لت�شبــَح م�شتويــًة؛ ل�شماِن جــودِة عمليَِّة 

الدهاِن، كما في ال�شكِل )51-4(.

ْر عمليَة الحــفِّ والتنعيِم بورِق الحفِّ  كرِّ
الناعِم، عــِن ال�شطِح الذي قمَت بمعجنتِه 
بعَد جفافِه، بحيــُث تكوُن حركُة اليِد في  
الحفِّ مَن الأعلى اإلى الأ�شفِل ومن اليميِن 
اإلــى ال�شمــاِل؛ لحمايــِة العيِن مــَن الغباِر 

المت�شاقِط، كما في  ال�شكِل )52-4(.

اخلْط دهـاَن الأمل�شِن مَع الماِء في الوعاِء 
َوفَق الن�شــِب المحّددِة مْن قبــِل ال�شركِة 

ال�شانعِة، كما في ال�شكِل )53-4(.

ال�شكُل )51-4 (

ال�شكُل )52-4 (

ال�شكُل )53-4 (

ال�شكُل )50-4 (
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الـــروِل،  با�شــتخــداِم  ال�شقــَف  ادهـــِن 
والجدراَن مَن الأعلــى اإلى الأ�شفِل، كما 

في ال�شكِل )54-4(.

ادهْن زوايا الغرفِة والحــوافِّ با�شتخداِم 
الفر�شــاِة المنا�شبــِة واتركــُه حتــى يجفَّ 

تماًما، كما في ال�شكِل )55-4(.

كرْر عمليــَة الدهاِن لالأ�شطــِح والجدراِن 
بعــَد التاأكــِد من جفــاِف الوجــِه الأوِل، 
مراعًيا التقــاَن والدقة في العمِل، كما في 

ال�شكِل )56-4(.

نّظِف الأدواِت التي ا�شتخدمتها بالطريقِة 
المنا�شبِة واأعدها اإلى مكانها المخ�ش�ِس، 
ثمَّ نّظِف المــكاَن جيًدا، كما في ال�شكِل 

.)57-4(

ال�شكُل )55-4 (

ال�شكُل )56-4 (

ال�شكُل )57-4 (

ال�شكُل )54-4 (
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اغ�شــْل يديَك جيــًدا بالمــاِء وال�شابوِن،  14
دوَن الإ�شراِف في الماِء، كما في ال�شكِل 

.)58-4(

ال�شكُل )58-4 (

• ال�شابِق 	 التمريِن  في  تعلمَت  مَع زمالئَك، كما  بالتعاوِن  ال�شفِّ وجدرانها  اأ�شطَح غرفِة  ادهْن 
باإ�شراِف معلمَك.

تمريٌن عمليٌّ

العمل بروح الفريقمهاراُت الريادِة

بادْر وفريَق مجموعتَك بدهِن م�شغِل التربيِة المهنّيِة اأْو مختبِر الحا�شوِب اأو غيرِه ح�شَب 
حاجِة المدر�شِة، مَع مراعاِة متطلباِت ال�شحِة وال�شالمِة العاّمِة، باإ�شراِف معلمَك
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اأ�سئلُة الف�سِل

عدْد خم�ًشا مَن الموادِّ الم�شتخدمِة في اأعماِل الدهاِن.

عدْد اأربًعا مَن الأدواِت الم�شتخدمِة في اأعماِل الدهاِن.

لماذا ت�شتخدُم المعجونُة قبَل البدِء بعملياِت الدهاِن؟

. ْح ثالثَة اأوجٍه للمقارنِة بيَن الدهاِن المائيِّ والدهاِن الزيتيِّ و�شّ

1

3

2

4
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التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )√( في المكاِن المنا�سِب في الجدوِل.

يمكنني بَعد درا�سِة هذا الف�سِل اأْن:

موؤ�ّسُر الأداِءالرقُم
ب�سكٍل

جيٍِّدجيد جًداممتاٍز

اأعّدَد الموادَّ والأدواِت الم�شتخدمَة في اأعماِل الدهاِن.1
اأجّهــَز الجــدراَن لعمليِة الدهاِن، بعمليــِة حفِّ الأ�شطِح 2

والجدراِن، ومعالجِة الت�شققاِت.
اأخّفَف مــادَة الدهــاِن بالن�شــِب المحددِة مــَن ال�شركِة 3

ال�شانعِة  قبَل البدِء بدهاِن الجدراِن.
اأدهَن الجدراَن با�شتخداِم الفر�شاِة العاديَِّة وعجلِة الدهاِن 4

)الرول(.
اأقــّدَر اأهميَة الدهاِن فــي المحافظِة علــى نظافِة �شطوِح 5

الجدراِن وجماليتها.
اأقّدَر اأهميَة التعامِل في عمليِة الدهاِن.6
اأراعــَي متطلباِت ال�شحــِة وال�شالمِة العامِة اأثنــاَء اأعماِل 7

الدهاِن.
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اأ�سئلُة الوحدِة

اذكْر اثنين مَن ا�شتعمالِت الأقم�شِة المن�شوجِة بخيٍط واحٍد.
قارْن بيَن الأقم�شِة المن�شوجِة با�شتخداِم خيطيِن والأقم�شِة غيِر المن�شوجِة من حيُث:

اأ   - طريقُة )الن�شِج(.                   ب- ال�شتعمالُت.
اذكْر ا�شتخداماِت الأدواِت الآتيِة:

اأ   - �شابوُن التاأ�شيِر.                    ب- الك�شتباُن.                    جـ- �شريُط القيا�ِس.
علْل ما ياأتي:

اأ   - زيادُة )6( �شم على طوِل تنورِة مالب�ِس ال�شالِة عنَد اأخِذ القيا�ِس.
. ب- عدُم رفِع القما�ِس اأثناَء الق�سِّ

جـ- ثنُي القما�ِس للداخِل، ثمَّ ثنيُه مرًة اأخرى عنَد نهايِة طرِف تنورِة مالب�ِس ال�شالِة.
د  - يعدُّ الدهاُن مَن الأعماِل التكميليَِّة للبناِء.

هـ - ا�شتخداُم اأنواٍع جيدٍة مَن الفرا�شي في الدهاِن.
ِن. و  - حفُّ الجدراِن بورِق الحفِّ الَخ�شِ

ز  - تكوُن حركُة اليِد في اأعماِل الحفِّ مَن الأعلى اإلى الأ�شفِل ومَن اليميِن اإلى ال�شماِل.
ح- في حاِل البناء الجديِد يتعيُن عدُم دهاِن الجدراِن والأ�شطِح قبَل مروِر �شهٍر على الأقلِّ 

مْن )اأعماِل الق�شارِة(.
ما اأنواُع الدهاناِت الم�شتخدمِة في �شبِغ الأ�شطِح والجدراِن؟

ما نتيجُة عدِم متابعِة �شيانِة الأ�شقِف والجدراِن بدهانها في المنازِل في الوقِت المنا�شِب؟ 
ر اإجابتَك. ف�شِّ
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